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ÚVOD 

Tlak sociálního rozvoje neustále zvyšuje poţadavky v osobní a nákladní dopravě, 

který se díky rozvíjejícím technologiím výstavby téměř nezastaví před ţádnou přírodní 

překáţkou (hory, vodní plochy). Cílem tunelů má být zajištění přímé přepravy osob 

a zboţí přes tyto přírodní překáţky. [8] 

Jablunkovské tunely (obr. 1) jsou vhodnou ukázkou realizace podzemního díla 

v nehostinném prostředí. Po dobu ţivotnosti byla stavba vystavena externím a interním 

vlivům ohroţujícím technický stav podzemních děl. Tyto komplikace se neblaze 

podepsaly na genezi horninového masívu v zájmové lokalitě, které se projevily 

při rekonstrukci tunelu č. II. 

Cílem práce je stanovení příčin havárie, ke které došlo 15. 11. 2009 a zhodnocení 

jednotlivých sanačních opatření při rekonstrukci zavaleného úseku tunelu Jablunkov 

a návrh modelu předstihové ochranné konstrukce. 

 

Obr. 1 Původní stav jablunkovských tunelů [14] 

 

Tunel č. 1- Kalchberg 

 

Tunel č. 2 
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1 HISTORIE A VÝZNAM TUNELŮ JABLUNKOV 

1.1 Historie tunelů Jablunkov 

Vývoj hutního a těţebního průmyslu vedl ke zlepšení dopravních koridorů, proto 

v roce 1869 započaly práce na stavbě ţelezničního úseku Český Těšín – Ţilina. V rámci 

výstavby jednokolejné Košicko-bohumínské dráhy bylo zhotovení dvou jablunkovských 

tunelů (0br. 1). [9] 

První tunel nesl jméno Kalchberg, dokončen v roce 1870. Raţba tunelu byla 

provedena klasickou rakouskou tunelovací metodou. Roku 1898 byla dokončena druhá 

ţelezniční trať na úseku Čadca-Jablunkov, coţ mělo přinést zrychlení a finanční 

zefektivnění přepravy, bohuţel druhý tunel se podařilo otevřít aţ roku 1917. [9] 

Pro vyraţení druhého tunelu se uplatnila klasická rakouská tunelovací soustava 

s pouţitím prvků charakterizující anglickou tunelovací soustavu. Výstroj výrubu byla 

provedena dlouhými stojkami na výšku čelby. Spojením těchto dvou tunelovacích 

soustav se mělo docílit zrychlení výstavby a úspory materiálu na vystrojování výrubu. 

Přesto se druhý tunel stavěl více jak tři roky. Kritické období v historii jablunkovských 

tunelů nastalo v srpnu roku 1939. Německé armády se připravovaly k obsazení Českého 

Těšína ze slovenské strany. Chtěly se zmocnit neporušené bohumínsko-ţilinské 

ţelezniční magistrály a především obou jablunkovských tunelů. Reakcí polské armády 

bylo umístění náloţí do dopravních souprav v obou tunelech, vytrhání ţelezničních 

svršků a přerušení telegrafní sítě. 1. září 1939 Německo napadá Polsko, začala II. 

světová válka. Polská armáda odpaluje jablunkovské tunely. Rozsah škod v obou 

tunelech byl obrovský. Výbuch porušil ostění tunelů natolik, ţe nebylo schopné přenést 

zatíţení z nadloţí a došlo k okamţitému závalu. První tunel byl zavalen v pásech 39-50 

a 82-86m, druhý tunel v pásech 42-50 a 79-82m. Propad nadloţí způsobil destrukci 

silničního svršku státní komunikace, vedenou přes oba tunely. [11] Zásobovací význam 

jablunkovských tunelů byl pro německou armádu natolik prioritní, ţe byl v lednu 1940 

plně obnoven provoz. Pouhé čtyři měsíce stačily na rekonstrukce škod napáchané 

výbuchem. 
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1.2 Významné rekonstrukce tunelů 

Vlivem značných deformací, zapříčiněných absencí rubové hydroizolace muselo 

být v roce 1953 provedeno v prvním tunelu podskruţení ocelovými rámy a zapaţení 

obezdívky dřevěnými paţinami s uklínováním (obr. 2) v pásech 87, 88 a 89. Tato 

sanační metoda zpevnila obezdívku stávajícího řádkového zdiva z beskydského 

pískovce a částečně řešila zvětrávající spáry. 

 

Obr. 2 Podskružení ocelovými rámy [15]  

Přechodem na elektrifikovaný provoz bylo podskruţení nahrazeno těsnícím 

torkretovým nástřikem se sítěmi, který měl odolávat průsakům podzemní vody 

na budoucí trolejové vedení. Elektrifikace obou tunelů byla dokončena roku 1964. První 

závady na torkretových omítkách se objevily v obou tunelech, jen o rok později 

od dokončení trakce. Byly zjištěny loţiska se sníţenou kvalitou cementového pojiva 

a místa, kde docházelo k opadávání torkretových omítek z důvodu nedodrţení 

správného technologického postupu. Tyto hrubé závady byly příčinou prosakování 

podzemní vody do podzemních děl, coţ vedlo k objemovým změnám v celém profilu. 

Výsledkem byla rozvolňující se klenba a zlámané podkladnice ţelezničního loţe. 

Kritický stav začal v roce 1968, torkretové omítky přestaly plnit svůj účel v obou 

tunelech. V deštivých měsících docházelo k zatopení ţelezničních svršků v jednotlivých 

úsecích, v zimě byly tunely uzavřeny kvůli zamrzajícímu odvodnění a značnému 

výskytu ledových krápníků na klenbách tunelů. Po několikaletých neúspěšných 

sanačních opravách, bezpečnostní stav obou tunelů klesl na třetí stupeň tj. nevyhovující. 
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Rozsah škod byl natolik veliký, ţe v roce 1995 byly oba tunely na konci svých 

ţivotností. [10] 

Ve snaze zachránit jablunkovské tunely, byla pouţita nová sanační metoda. Princip 

spočíval v systému odvodnění rubu ostění pomocí svodnic se zaústěním do středové 

stoky, odvodňovacích vrtů a patní drenáţe. Dutiny za rubem ostění byly vyplněny 

rozpínací a těsnící hmotou  tzv. waterplug. Spáry řádkového zdiva se přespárovaly 

rozpínací maltou envirosil. Ostění bylo zakotveno trubkovými svorníky s lepenými 

kořeny. Portál, v prvním tunelu ze ţilinské strany, se zpevnil pomocí ochranného 

deštníku z mikropilot.  Z hlediska rozsahu škod a finanční náročnosti, sanační opravy 

probíhaly v jednotlivých pásech obou tunelů v letech 1997 - 2004. [10] 

Vstup České republiky do Evropské unie vedl k modernizaci dopravních 

infrastruktur zejména v ţelezniční síti. Vznik nového III. tranzitního koridoru (obr. 3) 

přes Cheb - Plzeň – Praha – Č. Třebová – Ostrava – Petrovice u Karviné, Dětmarovice – 

Mosty u Jablunkova – st. hr. SR., definitivně rozhodl o modernizaci jablunkovských 

tunelů. Jednokolejný tunel č. II dlouhý 608,2m bude přestavěn na raţený tunel 

dvoukolejný s propojením do tunelu č. I (606,58m), který bude vyuţíván jako úniková 

štola. Zbývající část prvního tunelu bude zrušena zasypáním. 

1.3 Význam tunelů v ţelezniční síti ČD 

Jablunkovské tunely jsou součástí Košicko - bohumínské ţelezniční tepny, dříve 

známou jako trať druţby spojující Českou republiku, Slovenskou republiku a Ruskou 

federaci v osobní a nákladní přepravě. Nejvíce byly vyuţívány pro nákladní dopravu 

mezi hutěmi a důlními stavbami. Částečně byly pouţívány i pro tranzitní dopravu mezi 

Slovenskem a Polskem, kde nahrazovaly v podstatě neexistující kapacitní přechody 

pro přímou přepravu. Nyní mají klíčový význam v zásobování hutních podniků 

na Ostravsku. 

Ohroţení přepravy mimořádnou událostí z 15. 11. 2009 se dotklo velkých 

přepravních podniků (v osobní přepravě: České Dráhy a.s., v nákladní 

přepravě: ČD Cargo a.s., Adwanced World Transport a.s., Ostravská dopravní 

společnost a.s., a PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA), které v dané lokalitě podnikají. 
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 Vývojem dopravních souprav začaly parametry jablunkovských tunelů 

nevyhovovat z hlediska průjezdného profilu a nízké průjezdné rychlosti (80km/h). 

Realizací dvoukolejného tunelu v Jablunkově, v rámci výstavby III. tranzitního 

koridoru, dojde k optimalizaci poţadavků pro vznik transevropské ţelezniční sítě, která 

umoţní dopravní propojení západní a východní Evropy. V tunelu dojde ke zvýšení 

rychlosti na 120 – 140 km/h pro klasické soupravy a na 140 – 160 km/h pro soupravy 

s naklápěcími skříněmi. Důsledek bude zvlášť kladen na interoperabalitu, která přispěje 

k plynulému a bezpečnému provozu nejen vnitrostátní dopravy. [13]   

 

 

Obr. 3 Mapa třetího železničního koridoru [16] 
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2 GEOLOGICKÉ A GEOTECHNICKÉ POMĚRY 

TUNELU 

2.1 Geologické poměry podloţí 

Podzemní díla se nacházejí v jablunkovském průsmyku blízko obci Mosty 

u Jablunkova. Průsmyk je obehnán hřebeny Moravskoslezských Beskyd a masívem 

Slezských a Slovenských Beskyd. Dochází zde ke styku vrstev Českého masívu 

a Vnějších Západních Karpat. [7] Podzemní díla leţí ve flyšovém pásmu Vnějších 

Západních Karpat, které vzniklo příkrovovým stykem vnější krosněnské a vnitřní 

magurské jednotky. Obě tyto jednotky se tektonicky rozdělily na dílčí příkrovové 

jednotky, kdyţ se vnitřní magurská jednotka nasunula na vnější krosněnskou jednotku. 

Osa jablunkovských tunelů probíhá téměř rovnoběţně se zlomovým stykem slezské 

(dílčí krosněnská jednotka) a račanské (dílčí magurská jednotka) příkrovové vrstvy. 

Z inţenýrsko – geologického hlediska je flyšové pásmo typickým sesuvným 

podloţím. [4] 

 Geologie zájmové oblasti je tvořena v severozápadní části vrstvami istebňanského 

pískovce křídového stáří přecházející v paleogenní flyšové sedimenty směrem 

k jihovýchodní části. Z hlediska pertografického sloţení hornin jsou obě geologické 

dílčí jednotky tvořeny flyšem příkrovové stavby. Flyšové sedimenty jsou 

charakterizovány střídáním a početním zastoupením vrstev vápnitých pískovců, 

prachovců, slepenců nebo jílovců. [7] 

Z archivních materiálů získaných z průzkumných vrtů je zřejmé, ţe kvarterní 

pokryv deluviálních sedimentů vznikl gravitačními pohyby zvětralin na svazích. Tyto 

zeminy charakteru písčitého jílu, většinou tuhé aţ pevné konzistence, dosahovaly 

mocnosti 0,8 – 3,2m při povrchu. Silně zvětralé horniny předkvarterního podkladu 

se vyskytovaly v hloubkách 1,9-6,5m pod terénem, o mocnostech 0,5 – 5,3m. 

Převáţnou geologickou stavbu tvořil jílovec, jen ojediněle byla zmíněna převaha 

prachovců a pískovců. Horniny byly zatříděny do kategorií R5 a R6 s extrémně nízkou 

pevností podle tehdejší normy ČSN 73 1001. Hlouběji přibývaly navětralé horniny. 

S ohledem na sloţitost inţenýrsko-geologických poměrů a typ podzemní stavby, lze 
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tyto data pouţít pouze pro orientační průzkum zájmové lokality. Pro projektovou 

dokumentaci geotechnického modelu geologického prostředí je nutno provést 

předběţný a podrobný průzkum zájmové oblasti. [7] 

2.2 Hydrogeologické poměry 

Neméně důleţitým faktorem inţenýrsko – geologického průzkumu je sledování 

hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě. Podzemní voda výrazně ovlivňuje 

fyzikálně – mechanické vlastnosti hornin a zemin (pevnost, konzistence), základové 

poměry (stabilita svahů) a základy staveb (agresivita). Z archivních dokumentací 

je patrné, ţe podzemní voda se vyskytovala v kaţdém průzkumném vrtu v hloubkách 

0,25 – 6m pod terénem. [4] Z geologické stavby a tektonické geneze vyplývá, 

ţe horninový masív je propleten zlomy a puklinami, které vytvářejí vhodné 

komunikační zóny pro juvenilní a vadózní vodu. Horninový masív byl vyhodnocen jako 

kolektor s průlinovou (póry) aţ průlinově – puklinovou zvodní s napjatou hladinou. 

Dochované informace z evidenčního listu upozorňují na stav, kdy samotné 

podzemní dílo odvodňovalo nedotčený horninový masív. Změna hydrogeologických 

poměrů ovlivnila především terciérní jílovce, které získaly charakter tlačivých jílů. [4] 

Lze očekávat nepříznivé změny geologického podloţí způsobené dotací sráţkové 

či podzemní vody při přestrojení stávajícího tunelu č. II na dvoukolejný. Zejména 

ve druhé stavební fázi, při hloubení počvy. 

2.3 Geotechnické poměry podloţí 

Zhodnocení geotechnických poměrů vychází ze studie – J. Aldorf, L. Ďuriš, Numerická 

analýza havárie tunelu Jablunkov [1] a ze závěru technického posudku [2]. 

Interakce horninového masívu a podzemního díla závisí na dobře určených 

geologicko – geotechnických poměrech zemin a hornin, které se získávají 

z laboratorních a terénních zkoušek. Pro vyhotovení projektové dokumentace byly 

stanoveny především fyzikální - mechanické charakteristiky horninového masívu, které 

jsou uvedeny v tabulce č. 1. Vzhledem ke sloţitosti geneze horninového prostředí 

se měl podrobný průzkum rozšířit o geofyzikální průzkum, který by přinesl zpřesnění 

poměrů starých fosilních sesuvů v nadloţí tunelu, jejichţ aktivaci mohlo spustit zvýšení 



 8 

vlhkosti vlivem enormních sráţek v období před havárií. Tyto poznatky přineslo 

dodatečné georadarové měření po havárii 15. 11. 2009. Dále ţádný z průzkumů 

nevěnoval pozornost původní přirozené napjatosti, která v zájmové lokalitě byla značně 

ovlivněna geodynamickými procesy, z čehoţ vyplívá existenci reziduálních napětí. 

Podklady pro vyhotovení projektu podzemního díla a statického výpočtu vycházely 

především z doplňkového GTP z roku 2008 (tabulka č.1) [1], archivní prozkoumanosti 

geologie podloţí a jejich fyzikálně - mechanických vlastností (tab. č. 2 ) . Ve všech 

stavebně - technických vrtech byl stanoven index RQD = 0 (velmi nízká kvalita 

horninového prostředí). [2] Horninový masív byl rozdělen do třech geotechnických 

typů:    - silně, středně a mírně zvětralý jílovec (tab. č. 1.). 

Tab. 1) Hodnoty fyz. - mech. parametrů z IGP 05/2008 [1] 

Mohr – Coulomb 
GTP 05/2008    

silně zvětralý 

1Bb                   

středně zvětralý 

1Bc                        

mírně zvětralý 

γunsat [KN/m
3
] 20 20 19,5 

γsat [KN/m
3
] 21,5 21,5 21,5 

kx [m/day] 0,001 0,009 0,00001 

ky [m/day] 0,001 0,009 0,00001 

Eref [MPa] 20 374 420 

ν [ - ] 0,42 0,27 0,25 
Cref [KN/m

2
] 15 25 32 

φ [
 o
 ] 20 28,3 27,6 

Tab. 2) Hodnoty fyz. - mechanických parametrů z archivní dokumentace Geotec [2] 

  γ [KN/m3] φ [
 o
 ] C [KPA] Edef [KN/m2] ν [ - ] 

Podklad GEOTEC 2003 20 - 21 28 - 30 20 20 - 40 0,25 - 0,30 

Podklad GEOTEC 2006 21,5 23 19 28 - 
 

Z výše uvedených dat vznikl geotechnický model geologie podloţí, který jak 

se později ukázalo v GTP 01/2010 neodpovídal skutečnosti. GTP 01/2010, byl reakcí 

na havárii z 15. 11. 2009, kdy došlo k závalu tunelu v délce 96 m. Průzkum přinesl 

podrobnější popis geologické stavby z oblasti havárie a značně upřesnil geotechnické 

parametry zjištěných hornin a zemin. Nově stanovené fyzikálně – mechanické 

parametry (tab. č. 3), byly zcela degradovány díky značným dotacím sráţkové vody 

do masívu. Nejvíce byly ovlivněny pevnostní a přetvárné vlastnosti hornin. Hodnota 

modulu pruţnosti uváděná v GTP 05/2008 (Er =374 MPa) klesla na hranici 6 – 15 MPa. 
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Tzn., ţe došlo pětatřicetkrát k překročení vnitřního odporu horninového masívu proti 

deformacím. U jílovitých hornin došlo ke zvýšení objemové tíhy. Z odebraných vzorků 

(z hloubky 10,0 – 10,2 m) z horninového masívu bylo zjištěno kontraktantní chování 

u zvětralých jílovců. Kontraktantní chování vede ke sníţení pórovitosti, materiál 

je objemově nestálý. Pokud je zemina nasycená vodou, dochází ke zvýšení pórového 

tlaku, který sniţuje efektivní napětí, čímţ klesá smykový odpor. Při rychlém nárůstu 

pórových tlaků hrozí usmyknutí horninového masívu po potenciální smykové ploše, 

ztráta smykové pevnosti po otevření výlomu jádra nebo neočekávané přitíţení ostění 

podzemního díla. 

Tab. 3) Hodnoty fyz. - mechanických parametrů z 01/2010 [1] 

Mohr - Culomb 
4.      

Deluv. 
5.         

Jílove 1 
7. 

Navážky 
6.         

Jílove 2 
9. 

Pískovec 
10. 

Prach.Flys 
11. 

Prachovec 

γunsat [KN/m
3
] 19,00 19,00 19,00 19,00 22,00 19,00 19,00 

γsat [KN/m
3
] 21,00 21,00 21,00 21,00 23,00 21,00 21,00 

kx [m/day] 0,086 0,001 0,086 0,001 0,000 0,001 0,001 

ky [m/day] 0,086 0,001 0,086 0,001 0,000 0,001 0,001 

Eref [MPa] 6 10 5 8 80 20 20 

ν [ - ] 0,400 0,400 0,400 0,400 0,150 0,300 0,400 

Cref [KN/m
2
] 12,00 15,00 20,00 5,00 50,00 2,00 18,00 

φ [
 o
 ] 22,00 22,00 20,00 22,00 25,00 22,00 22,00 

 

Ze shrnutí z výše uvedených geologických a geotechnických poměrů vyplývá 

sloţitost horninového masívu, který je značně ovlivňován vnějšími vlivy (vysoké úhrny 

sráţek, sníh, změna teplot). Realizované podzemní dílo takového rozsahu by mělo být 

podloţené geologickými a geotechnickými průzkumy a s nimi spjatými zkouškami 

na nejvyšší úrovni, aby došlo k optimalizaci statického návrhu konstrukce, přičemţ ani 

ten nejpodrobnější průzkum zájmové lokality není schopen odhalit všechny anomálie 

horninového prostředí, ale svým rozsahem minimalizuje moţnost vzniku havárie. 
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3 POPIS HAVÁRIE TUNELU V ROCE 2009 A 

VYJÁDŘENÍ K PŘÍČINÁM 

3.1 Havárie tunelu č. II 

Vzhledem k náročnosti inţenýrsko – geologických a hydrogeologických poměrů 

zájmové lokality povaţuji za nutné uvést, ţe stavba je jiţ od samého počátku 

doprovázena řadou komplikací. První komplikace vznikly při realizaci portálové 

jámy P1. Při raţbě kaloty tunelu vznikl systém trhlin v betonovém nástřiku svahů. Bylo 

nutné zvolit nové stabilizační prostředky svahů portálu P1[13]. 

První mimořádná událost proběhla ve večerních hodinách 4. května 2008. 

Při odtěţování kaloty v 54,5 TM, došlo k havárii primárního ostění v délce cca 8 m. 

Na povrchu vznikl kráter o průměru větším neţ 10 m. Nadloţí v místě havárie 

dosahovalo přibliţně 10 m. Tato mimořádná událost si nevyţádala ţádné ztráty 

na ţivotech. [13] 

3.2 Popis havárie 2009 

Předchozí havárie v porovnání s mimořádnou události, ke které došlo 15. 11. 2009 

a 17. 11. 2009, se dají charakterizovat jako menší poruchy při raţbě tunelu. K havárii 

jablunkovského tunelu č.II, dosud nevídaného rozsahu došlo při raţbě za plného 

provozu. V ranních hodinách, kdy docházelo k provádění výlomu jádra a protiklenby 

tunelu, vznikly viditelné podélné trhliny, které se šířily přes uzavřené vyztuţené 

primární ostění (obr. 4). Výlomem jádra byla odstraněna podstatná část spodní 

protiklenby a levého opěří původního tunelu. Protiklenba kaloty byla kloubově 

připojena ke spodní části levého opěří. [1] 

Při studii archivních materiálů bylo zjištěno, ţe se nedochovaly ţádné dokumenty 

z období raţení a vyztuţování bývalého jednokolejného tunelu, které by mohly přispět 

k upřesnění příčin havárie. Městský úřad Jablunkov dochoval pouze dokumenty týkající 

se geologických a geotechnických poměrů východního portálu. Jediný zaznamenaný 

prvek upozorňující na sloţité poměry, bylo zjištění nárůstu tloušťky likvidovaného 
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ostění a poměrně rozsáhlé porušení horninového masívu v okolí havárie. [1] 

 

Obr. 4 Smykové porušení pravého ostění [1] 

3.3 Aktivace závalu 

Vlastní zával, ke kterému došlo 15. 11. 2009, vznikl překročením meze únosnosti 

primárního ostění ze stříkaného betonu. Iniciačním impulsem překročení únosnosti SB 

bylo pravděpodobně náhlé zvýšení pórových tlaků ve zvětralých jílovcích 

(kontraktantní chování) a ztráta jejich pevnosti. Nad klenbou tunelu se vytvořil 

rozvolněný klín horninového masívu, který překročil hranici maximálního zatíţení 

od navrţené horninové klenby. Došlo k jeho usmyknutí po potenciální smykové ploše 

a následnému závalu podzemního díla v TM 70 – 156. Na povrchu vznikla depresní 

kotlina o rozměrech 150 x 150 m (obr. 5). Závalem došlo k narušení stabilitních poměrů 

nadloţí v blízkém okolí a provozovaného tunelu č. 1. [1] Zároveň byly ohroţeny obytné 

stavby, které byly vzdáleny jen několik desítek metrů od hypocentra havárie. Druhý 

zával byl odezvou narušeného horninového masívu, o čemţ svědčí jeho blízká poloha 

(TM 159,3 - 179,5) k prvnímu závalu a fakt, ţe vznikl pouhé dva dny po mimořádné 

události. 
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Obr. 5 Povrchové krátery vzniklé havárií 11/2009 [17] 

3.4 Zhodnocení mimořádné události 2009 

Ze studie mimořádné události bylo zjištěno, ţe nedošlo k ţádné technologické 

chybě. Všechny zásady raţení a vyztuţování (firmou Subterra a.s.) byly dodrţeny. [1] 

Mimořádnou událost lze definovat jako kombinaci několika negativních faktorů. 

Největší podíl nese IG průzkum, který nedostatečně zhodnotil geologickou stavbu 

horninového prostředí a působení vnějších vlivů. Degradace horninového masívu byla 

způsobena nadprůměrnými sráţkami. Příslušné meteorologické stanice uvádějí, 

ţe v říjnu 2009 došlo k jejich 200 % nárůstu. 

Havárií došlo k zavalení 96 m podzemního díla a k přerušení přestavby 

jednokolejného tunelu č. II na jeden a půl roku. Při havárii byly nulové ztráty 

na ţivotech. Během této technologické pauzy byly vypracovány technické posudky 

na zmáhání závalu a přijaty nové bezpečnostní opatření pro raţbu tunelu. 
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4 VARIANTNÍ MOŢNOSTI REKONSTRUKCE 

ZAVALENÉ ČÁSTI TUNELU A JEJICH TECHNICKÉ, 

GEOTECHNICKÉ A EKONOMICKÉ PARAMETRY 

4.1 Alternativní moţnosti sanace tunelu č. II  

Předmětem předloţených variantních moţností jsou technické posudky zmáhání 

závalu, resp. pokračování výstavby tunelu č. II v oblasti havárie, ke které došlo 

15. a 17. 11. 2009. Variantní řešení bylo zpracováno firmou Metroprojekt Praha a. s., 

objednatel Správa ţelezniční dopravní cesty. Státní organizace si vyţádala odborné 

technické posudky od třech nezávislých organizací: IKP Consulting 

Engineers s. r. o. [5], Amberg Engineering [6], Stavební správa Olomouc 

a Prof. Ing. J. Barták, DrSc. [2] 

Projektem byly stanoveny tři varianty na výstavbu tunelu v oblasti závalu. 

Varianta „A“ předpokládá úplné odstranění nadloţí a výstavbu tunelu v zapaţené 

otevřené stavební jámě, zmáhání závalu bez odstranění nadloţí pomocí NRTM 

pod ochranou mikropilotového ,,deštníku“ (varianta B) a raţbu tunelu pod ochranou 

klenby řízeným mikrotunelováním (varianta C). Jako alternativní variantu rekonstrukce, 

která není předmětem technického posudku, navrhuji zváţit metodu zmrazování 

horninového masívu. 

4.2 Společné prvky jednotlivých variant 

Vzniklý kráter byl co nejrychleji zavezen hlušinou z dolu Paskov, která je převáţně 

tvořena prachovci frakce 150 aţ 300 mm. Zásyp kráteru, s ohledem na provozovaný 

tunel č. 1, byl proveden bez zhutnění, aby nedošlo k narušení stability konstrukce. 

Z tohoto důvodu, lze očekávat přítomnost menších dutin či kaveren v oblasti zříceného 

primárního ostění. Aby nedošlo ke zhoršení parametrů zásypového materiálu, vlivem 

zaplnění dutin vodu, je nezbytné provést sanační injektáţe z povrchu v rozsahu celého 

zásypu, aţ do úrovně cca 2 m pod rozhraní předpokládané hranice sesuvu způsobené 

závalem. Rastr injektáţních vrtů ze stabilizované cementové směsi, byl navrţen 
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šachovnicově 5 x 5 m, oblast mimo dráţní pozemek bude sanována pomocí šikmých 

vrtů z prostoru dráţního pozemku. Proinjektováním zásypového materiálu by se mělo 

dosáhnout lepších mechanicko – fyzikálních parametrů prohněteného nadloţí tunelu. 

Typ zvolené injektáže: 

Trysková injektáţ vyuţívá dynamickou energii k rozrušování a následnému 

promísení masívu s injekční směsí. V místě provedení vzniká kompozitní materiál 

z částic injekční směsi a zeminy s dosahovanou pevností 1 aţ 20 MPa. Průměr 

zhutněných pilířů cca 700 mm. Výhodou tryskové injektáţe je variabilita prostředí 

pro pouţití, od jílů aţ po balvanité štěrky. 

Tryskové injektáţe mohou mít i negativní účinky, zejm. v blízkosti provozovaného 

tunelu č. I. Injekční směs je vháněna do masívu pod vysokým tlakem, který by mohl 

způsobit asymetrické zatíţení ostění provozovaného tunelu a jeho následnou destrukci. 

Tato situace nastala při provádění injektáţe nadloţí tunelu Dobrovského v Brně. 

 

Pilotové stěny: 

Dalším společným prvkem je pouţití podzemních pilotových stěn. Funkce 

pilotových stěn byla stanovena jako paţící konstrukce stavební jámy nebo jako 

deformační clona oddělující provozovaný tunel č. I. od negativních účinků stavebních 

činností při zmáhání závalu či výstavbě tunelu. Ve variantách A, C se jedná o podélné 

pilotové stěny k ose tunelu, varianta B uvaţuje příčné stěny, do kterých jsou vetknuty 

mikropilotové deštníky chránící obvod kaloty. 

Pilotové stěny jsou navrţeny ze ţelezobetonových pilot o průměrech 

1200 a 900 mm z betonu C25/30, vrtané na sráz (osové vzdálenosti 1200 nebo 

900 mm). Předpokládaná tolerance ±1% pro hloubku a ±50 mm pro polohu osy piloty 

v úrovni pracovní plochy. Vyztuţení pilot je zajištěno armokoši s překrytím výztuţe 

100 mm. 

U pilotových stěn provedených na sráz hrozí převrtání výztuţe, aby k tomu 

nedošlo, vyztuţuje se kaţdá druhá pilota. Při maximální hloubce 40 m a délce 134 m 

dojde k 50% úspoře mnoţství výztuţe, které značně ovlivní investiční náklady. 
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4.3 VARIANTA „A“ – Hloubená, raţená pod zastropením 

Varianta navrhuje výstavbu tunelu metodou „ţelva“ tzn., ţe raţba tunelu proběhne 

v paţené stavební jámě proměnlivé hloubky 22 aţ 31 m, dlouhé 135,6 m a široké 

15,6 m. Podélné paţení k ose tunelu je zajištěno pilotovou stěnou z pilot Ø 1200 mm 

vrtaných na sráz. Příčné pilotové stěny jsou navrţeny v úseku TM 64,8 a 200,4, kde 

jsou situovány do neporušených částí primárního ostění a konstrukčně provedeny 

stejným způsobem jako podélné pilotové stěny. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh projektu hloubené varianty: 

 Podélné pilotové stěny budou postupně rozpírány při hloubení stavební 

jámy, pomocí ocelových rozpěr z dvojic válcovaných nosníků HEB 280 

a 300 dl. cca 14,3 m v rastru 2,4 m, aţ do výškové úrovně horní klenby 

tunelu. [2] 

 Horní klenba tunelu bude vybetonována na vytvarovaný horninový podklad 

nebo na pomocnou skruţ (metoda kce. „ţelva“ obr.7). Horninový podklad 

se oddělí separační fólií od betonové rozpěrné klenby. [5] 

 Pod ochranou této masívní klenby dojde k provedení výrubu tunelu ve dvou 

etáţích s provizorním rozepřením po odtěţení první etáţe. Po vyhloubení 

Obr. 6 Půdorys hloubené varianty [5] 
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jámy pod počvu tunelu se vybetonuje rozpěrné dno vytvarované do profilu 

definitivního tunelového invertu. [2] 

 Betonáţ bočního ostění a následné odstranění rozpěrného profilu se provede 

po aktivaci (vytvrdnutí) rozpěrného dna. Vzniklý obrys rubu definitivního 

ostění se uzavře betonáţí sekundárního ostění s vloţenou mezilehlou 

hydroizolací. [6] 

 

Obr. 7 Schéma konstrukce želva [5] 

4.4 VARIANTA „B“ – Raţená pomocí NRTM 

Zmáhání závalu a samotná výstavba tunelu pomocí varianty „B“ je doprovázena 

předstihovým opatřením před vlastní raţbou.  

Předstihové opatření: 

 Zlepšení mechanicko – fyzikálních parametrů horninového prostředí 

pomocí sanačních injektáţí (viz. kap. 4.2); 

 Zhotovení podélné pilotové stěny, která oddělí nově raţený tunel od 

stávajícího provozovaného tunelu ve staničení TM 64,8 aţ TM 200,4. 

Pilotová stěna od úrovně 3,5 m pod spodní klenbou se vyztuţí na výšku 

25 m, zbývající neexponovaná část bude provedena bez armatury. Hlavním 

cílem pilotové stěny je zachycení deformací vzniklých při raţbě 

dvoukolejného tunelu. [5] 
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  Provedení příčných pilotových stěn v rastru cca 10 m s úrovní paty 1,7 m 

pod počvou tunelu (obr. 7). Armatura proběhne od paty piloty do výšky 

18 m. Neexponovaná část piloty se vyplní prostým betonem. V místě 

provádění příčné pilotové stěny dojde k vyplnění dutin popílkocementem, 

tím se zajistí kvalita betonáţe příčných pilot. [5] 

 Vyvrtání zdvojeného mikropilotového deštníku Ø 115/10 mm, vetknutého 

do příčných pilotových stěn po obvodu kaloty tunelu. [5] 

 Podepření primárního ostění kaloty pomocí mikropilot vetknutých 

do podélné pilotové stěny. [2] 

 

Obr. 8 Příčné schéma MKP deštníku [5]  

Výše navrţený technologický postup je přímo závislý na zlepšení parametrů 

horninového masívu, zvláště porušených vrstev nadloţí a navezeného zásypového 

materiálu z dolu Paskov. Vzhledem k faktu, ţe po havárii byly zastaveny na 1,5 roku 

veškeré stavební činnosti, lze očekávat zhoršení geotechnických parametrů 

poškozeného masívu. Degradaci materiálu způsobují podzemní a povrchové prosakující 

vody. Jejich prodění můţe způsobit vymývání jemných částic a vznik volných dutin 

v masívu. 
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Rozhodujícím prvkem v pouţití této varianty pro sanaci havárie, bylo doporučeno 

před zahájením projekčních prací provést injektáţní zkoušku „in – situ“ se získáním 

dostatečného mnoţství vzorků proinjektovaného masívu, které poskytnou vstupní 

parametry pro statický výpočet, detailní návrh dimenze ostění a následné ověření 

únosnosti prvků zajišťující stabilitu výrubu (mikropilotový deštník) i stability celé 

oblasti. 

4.5 VARIANTA „C“ – Raţená pod ochranou řízeného 

mikrotunelování 

Mikrotunelování spadá do kategorie bezvýkopových prací. Dle ČSN EN 12 889 

Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek je mikrotunelování řízenou, 

jednostupňovou metodou pro protlačování trub s vnitřním průměrem do 4000 mm. 

Trouby se kladou ihned za tunelovacím strojem. 

Řízené mikrotunelování umoţňuje přesné zabudování profilů do masívu, případně 

výškové i směrové vyrovnání. Metoda je vhodná pro výstavbu dlouhých liniových děl 

s předepsanou přesností poloţení a s minimálním dopadem na ţivotní prostředí. 

Varianta „C“ zajišťuje stabilitu výrubu pomocí řízeného mikrotunelování. 

Mikropilotový deštník Ø 115/10 mm a příčné pilotové stěny (dle varianty „B“) jsou 

nahrazeny ocelovými rourami Ø 1100/10 mm vyplněny betonem C 16/20. Injektáţe 

zlepšující horninový masív a podélná pilotová stěna oddělující provozovaný tunel č. I 

jsou provedeny shodně s variantou „B“. 

Parametry metody: 

 Vybudování startovací (10,0 x 20,0 m) a koncové (20,0 x 7,2 m) stavební 

komory. Obě stavební komory budou paţeny velkoprůměrovými pilotami 

(Ø 1200 mm) na sraz (obr. 9) a rozepřeny ocelovými rozpěrami HEB 

s převázkami jako u varianty „A“. [5] 

 Dálkově řízená metoda z řídícího stanoviště vně tunelu. Směr 

mikrotunelování probíhá ze startovací do koncové komory.  
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 Zřízení 16 mikrotunelů po obvodu kaloty (cca 117 m) pomocí tunelovacího 

stroje, vyztuţené ocelovými profily Ø 1100/10 mm a vyplněny betonem 

C 16/20. Vzájemná poloha jednotlivých rour je zajištěna vnitřním zámkem. 

[5] 

 Vlastní raţba tunelu č.II metodou NRTM. Pod ochranou mikrotunelů 

proběhne raţba v horizontálním členění na kalotu, dobírku jádra 

a protiklenby. [2] 

 

Obr. 9 Půdorys startovací jámy pro řízené mikrotunelování [5] 

4.6 Geotechnická rizika při zmáhání závalu 

Geologické riziko: 

 Dosavadní prozkoumanost zájmové lokality lze povaţovat za dostatečné 

aţ nadstandardní. K dispozici jsou poznatky z raţby kaloty, dobírky jádra, spodní 

klenby, neustále probíhajícího monitoringu a doplňujícího IG průzkumu (viz. tab. 3). 

Proto lze vyloučit geologické riziko u všech třech variant. [6] 
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Rizika od porušeného horninového masívu: 

Geneze horninového masívu byla v minulosti značně postiţena sesuvnými pohyby 

a závaly od vyraţených stávajících tunelů. Z hlediska morfologie a petrografie jde 

o horské sedlo ve flyšovém pásmu příkrovové stavby. Z tohoto hlediska lze očekávat: 

 Zvýšené reziduální napětí vyvolané fosilními i čerstvými sesuvy 

(havárie 2009). [2] 

 IG průzkumem stanovené tzv. „kontraktantní“ chování jílovců. [1] 

 Značná citlivost horninového masívu na podzemní a atmosférickou 

vodu [6] 

Z těchto důvodů vyplývají zásadní nedostatky všech tří variant. Ani v jedné 

variantě ve statických výpočtech není uvaţováno s horizontálními sloţkami 

reziduálního napětí, chybí návrh opatření proti bočním tlakům či sesuvným pohybům 

z východní strany budovaného tunelu (obdobné řešení pilotové stěny ze strany 

provozovaného tunelu ve variantách B, C). Dále jako zásadní nedostatek variant 

je absence odvodnění stavebních jam či samotného tunelu [6]. 

Podzemní voda: 

 Podzemní voda značně ovlivňuje fyzikálně – mechanické parametry masívu, 

proto se dá říct, ţe byla jedním z iniciačních impulsů všech dosavadních sesuvů. 

Nepříznivé působení podzemní vody na raţbu a zmáhání závalu můţe zapříčinit 

následující rizika: 

 Zaplavování vrtů pilotových stěn při vrtání a betonáţi (aţ 31 m). [6] 

 Trvalé přítoky do stavebních jam a komor ve variantách „A“ a „C“ ovlivní 

časové, ekonomické a technické faktory výstavby tunelu. [5] 

 V extrémním případě můţe dojít k opakování mimořádné události 

z listopadu 2009 – havárie stavební jamy (varianty A, C), průval 

do raţeného tunelu nechráněné východní strany (varianta B). [6] 

 Stavební činnosti (variant A, C), výrazně ovlivní reţim proudění 

podzemních vod a následně geotechnické parametry masívu. Nelze vyloučit 

dopad na provozovaný ţelezniční tunel. 



 21 

Na základě výše uvedených rizik vyplývá, ţe podzemní voda je nejrizikovějším 

společným faktorem všech variant. 

4.7 Ekonomické parametry variant 

Zásadním kritériem pro volbu varianty zmáhání závalu a výstavbu tunelu jsou 

investiční náklady. Hodnocení jednotlivých investičních nákladů vychází z rozpočtu 

SO 11 – 19 – 01 (podklad nákladové části variant) [5]. Z jednotlivých nezávislých 

posudků je zřejmé, ţe předloţené rozpočty tří variant se liší jednotkovými cenami 

za shodné stavební činnosti (obr. 10, 11, 12). Sanační injektáţe, velkoprůměrové piloty 

prováděny stejnou technologií do identického prostředí, mnohdy i stejného rozsahu 

(případ pilot Ø 900mm) mají v kaţdé variantě jinou jednotkovou cenu. 

Sanační injektáţe: 

Var. A → 7.242 Kč/bm Var. B → 7.725 Kč/bm Var. C→ 6.545 Kč/bm 

 

 

  Obr. 10 Graf investičních nákladů [5], vlastní zpracování 
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Piloty Ø 900 mm: 

Var. A → 5.017 Kč/bm Var. B → 5.942 Kč/bm Var. C→ 5.822 Kč/bm 

 

Obr. 11 Graf investičních nákladů [5], vlastní zpracování 

 

 

Piloty Ø 1200 mm: 

Var. A → 10.598 Kč/bm Var. B → 6.747 Kč/bm Var. C→ 9.452 Kč/bm 

             

      Obr. 12 Graf investičních nákladů [5], vlastní zpracování 
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Rozdílná jednotková cena raţby tunelu [bm], především ve srovnání variant B a C, 

u kterých řaţba probíhá prakticky stejným způsobem (obr. 13). 

Raţba tunelu: 

Var. A → 555.845 Kč/bm Var. B → 823.420 Kč/bm Var. C→ 527.255 Kč/bm 

 

Obr. 13 Graf investičních nákladů [5], vlastní zpracování 

 

Rozdíly v řádech stovek tisíců v jednotkových cenách mají při značných výměrách, 

jednotlivých konstrukčních prvků, miliónové aţ desetimiliónové dopady na celkovou 

výši investičních nákladů. Obdobně dopadla jednotková cena identických zemních prací 

ve variantách A a C. [5] 
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                - - -   Var. C→ 1.280 Kč/m
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4.8 Souhrn investičních nákladů 

Výše zmíněné nesrovnalosti v poloţkovém rozpočtu značně komplikují výběr 

vhodné sanační metody, přičemţ ekonomické hledisko bývá rozhodující pro výběr 

varianty. Přesto byl sestaven graf celkových investičních nákladů (obr. 14) pro srovnání 

jednotlivých variant. Vyvozené závěry a doporučení byly značně zatíţeny chybou, proto 

zmíněné pořadí variant nelze povaţovat za směrodatné. [5] 

 

Obr. 14 Graf investičních nákladů [5], vlastní zpracování 

 

4.9 Metoda zmrazování horninového masívu 

Jako alternativu k výše uvedeným sanačním opatřením, které značně zatěţuje vliv 

podzemní vody, navrhuji metodu zmrazování.  

Princip metody zmrazování hornin a zemin spočívá na zmrazení volné vody 

v masívu. Fyzikální změnou skupenství z kapalného na pevné. Kolem výlomu 

se vytvoří uzavřený prstenec zmrazeného masívu, který zabraňuje přítoku podzemní 

vody do výrubu a chrání vlastní raţbu před nadvýlomy masívu. Pod ochranou prstence 

probíhá vlastní raţba tunelu. [3] 
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Charakteristiky metody: 

 Univerzálnost pouţití, zmrazovat lze zeminy, které mají dostatek volné 

vody (> 5 aţ 7 %) při zohlednění jejich propustnosti a teploty. 

 Ovlivnění propustnosti zeminy a hladiny podzemní vody pouze po dobu 

výstavby. 

 Nárůst nepříznivých deformací v důsledku zvětšování objemu zamrzlé 

zeminy (solanka). 

 Moţnost ovlivnit pevnost v tlaku a smyku zmrazovaného masívu. Přímá 

úměrnost mezi niţší zmrazovací teplotou a nárůstem pevnosti masívu. 

 

Zmrazování zemin a hornin lze provádět dvěma médii: 

 nemrznoucí podchlazenou kapalinou „solanka“  

– dvojokruhový systém: Cirkulující solanka se ve výparníku ochlazuje 

stlačeným čpavkem přibliţně na – 25
o
C. V tomto stavu se vyuţívá 

na zmrazování zeminy [3]. Dnes nahrazováno tekutým dusíkem. 

 tekutým dusíkem 

Vyrábí se frakční destilací vzduch při tlaku 33,5 baru a teplotě – 195
o
C, 

kdy dochází k jeho zkapalnění. [3]  

Přednosti tekutého dusíku: rychlost zmrazování – tzv. „tepelný šok“, 

omezuje tvorbu ledových krystalů a velikost nárůstu objemových změn 

v masívu. Dosahuje vyšší pevností zmraţené zeminy neţ solanka.[3]  
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4.9.1 Technologie zmrazování 

 Zmrazování masívu lze rozdělit do tří kategorií – aktivní fázé, udrţovací fáze, 

fáze rozmrazování. 

 

Aktivní fáze: 

V zámrzném úseku okolo budovaného podzemního díla se vyvrtá síť zmrazovacích 

vrtů Ø 100 aţ 200 mm. Vrty se zajistí vodotěsnými, ze spod uzavřenými výpaţnícemi, 

do kterých se osadí přívodní a odváděcí systém tepelně izolovaného zmrazovacího 

média. Zmrazovací médium (tekutý dusík, solanka) je přivedeno do spodní části vrtu, 

odkud proudí podél stěn výpaţnice směrem nahoru. V ochlazovaném masívu vnikají 

zmrazené sloupce. Délka doby zmrazování ovlivňuje tvar a velikost ledové stěny. [3] 

 

Udržovací fáze: 

Etapa pasivního zmrazování udrţuje kompaktnost zmraţeného pláště dosaţeného 

aktivní fází. Zmrazovací stanice musí průběţně ochlazovat ledový prstenec horniny 

o mnoţství tepla, které přitéká z nezmrazeného okolí. Obvyklá doba pasivního 

zmrazování se ukončuje současně se zatvrdnutím definitivního betonového ostění 

podzemního díla nebo pro vyřešení příčin havárie. [3] 

 

Fáze rozmrazování: 

Proces, při němţ se prostředí vrací do přirozeného stavu pomocí přirozeného nebo 

umělého způsobu rozmrazování. Přirozeným způsobem je myšleno ukončení dotací 

chladícího média do vrtů. Umělé rozmrazování se provede cirkulací teplé vody nebo 

páry v zmrazovacím systému. 
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5 ZHODNOCENÍ VARIANT REKONSTRUKCE 

Předloţenou projektovou dokumentaci variant (A, B, C), lze charakterizovat jako 

přípravnou dokumentaci, která poskytne dostatečnou představu o filozofii variant. 

Určité nedostatky v konstrukční části a širší ovlivnění blízkého okolí bude vypracováno 

po výběru vhodné varianty (izolace tunelu, definitivní ostění, odvodnění oblasti). 

Z technologického hlediska jsou všechny varianty v daných podmínkách 

realizovatelné, liší se rozsahem zemních prací, pouţitím speciálních technologií 

a dopadem na ţivotní prostředí. 

5.1 Hodnocení jednotlivých technologií 

Podkapitola hodnotí rizikové faktory stavebně – technického řešení jednotlivých 

variant. Hodnocení variant vyplývá z pěti stupňové škály, přičemţ: 1 – velmi vhodná, 

2 – vhodná, 3 – podmíněně vhodná, 4 – málo vhodná, 5 – nevhodná. 

 

Hloubená varianta „A“ 

 Realizace rozepřené stavební jámy hluboké aţ 31 m vyvolá značné horizontální 

deformace, které nepříznivě ovlivní provozovaný tunel č. 1, jenţ je od stavební jámy 

oddělen horninovým pilířem tl. 13 m. Maximální deformace tunelu č. 1 stanovena 

statickým výpočtem a vyvolána simulací rozepřené jámy dosáhla hodnoty 39,4 mm. 

Kritická horizontální deformace spolu s nerovnoměrnými deformacemi o velikosti 

20 mm (obr. 10), získány z monitoringu v období 10 dnů po vzniku mimořádné události 

(11/09) jsou zcela nepřijatelné a to i z hlediska konzervativnosti stanovení 

(tj. bez zahrnutí zlepšených parametrů proinjektovaného prostředí). [2] 
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     Obr. 15 Deformace tunelu č. 1 vyvolané závalem [2] 

Zbylá rizika, komplikující jednotlivé stavební činnosti jsou uvedeny v Tab. 4. 

Tab. 4) Rizika hloubené varianty [5], vlastní zpracování 

Jednotlivé činnosti Rizikové faktory 

Velkoprůměrové 

Pilotové stěny 

 - provádění pilot v poţadovaných tolerancí 

 - převrtání pilot provedených na sraz 

 - betonáţ do vody 

 - stanovení zemních tlaků a hloubky vetknutí 

   podzemní stěny 

 - změna reţimu proudění podzemní vody 

Hloubení jámy 

 - obtíţné provádění stavební jámy při zvoleném 

   rastru rozpěr (rozpojování, svislý přesun suti) 

 - odvodnění stavební jámy během výstavby 

   (sráţková voda, boční průsaky) 

 - vysoký objem zemních prací 

Konstrukce ţelva 

 - hustota rozpěr s ohledem na provádění rozpěrného 

   stropu systémem "ţelva" 

 - technologické přestávky 

 - neekonomická masivní konstrukce 

 - harmonogram prací ovlivněn klimatickými 

   podmínkami 

 - provádění rozpěrného dna (tvar, variabilita 

   prostoru) 

Zásypy 
 - nemoţnost cyklického provádění raţby a zásypu 

 - manipulace s materiálem při hl. 31 m 

 - demontáţ rozpěr 
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Hloubená varianta po zohlednění uvedených rizikových faktorů a nejhorším 

dopadem na ţivotní prostředí zájmové oblasti, byla ohodnocena stupněm 4 – málo 

vhodná. [2] 

 

Ražená varianta „B“ 

Předností metody je její úspěšná aplikace v ČR při zmáhání závalu na tunelu 

Březno a při raţbě obtíţného úseku v původním jílovém masívu úseku Královopolského 

tunelu v Brně. [2] 

 

Obr. 16 Ukázka zhotovení mikropilotového deštníku [18] 

Předstihová konstrukce v podobě zdvojeného mikropilotového deštníku stabilizuje 

účinně výrub v oblasti nevystrojeného záběru. Nízká ohybová tuhost mikropilot 

vyţaduje účinná podpůrná opatření (vetknutí do příčných pilotových stěn, dostatečně 

proinjektovaný masív). Případné projevy nestability čelby způsobené přenášením 

podélného zatíţení mikropilotovým deštníkem eliminujeme pouţitím laminátových 

svorníku do čelby, nebo vertikálním rozdělením čelby na dva dílčí výruby (pouţito 

v prostoru prvního závalu 05/2008). [6] 

Negativním faktorem při realizaci mikropilotového deštníku podle uvedené 

dokumentace je vytvoření tzv. kapličky (obr. 16) pro vrtání deštníků před kaţdou 

příčnou pilotovou stěnou, které mohou zapříčinit zvětšení technologických nadvýlomů 

[6]. Zároveň zvýší investiční náklady na provádění primárního ostění. 
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Souhrn rizikových faktorů raţené varianty (Tab. 5): 

Tab. 5) Rizika ražené varianty [5], vlastní zpracování 

Jednotlivé činnosti Rizikové faktory 

Hluboké 

pilotové stěny 

 - provádění pilot v proinjektovaném prostředí 

   (poţadovaná tolerance, betonáţ do vody) 

 - převrtání pilot prováděných na sráz 

 - změna reţimu podzemní vody provedením obou typů 

   pilotových stěn 

Mikropilotový 

deštník 

 - zlepšení horninového prostředí injektáţemi 

 - technická přesnost provedení dvojitých MKP deštníků 

 - nízká tuhost mikropilot 

 - vysoké přítoky vody při malé těsnosti sanačních 

   injektáţí 

 - kvalita provedení příčného podepření pilot 

 - nevhodnost vrtání MKP „deštníků“ s tzv. kapličkami 

Raţba tunelu 

 - únosnost MKP závisí na kvalitě provedení sanačních 

   injektáţí 

 - podchycování levé patky kaloty pomoci mikropilot 

   vetknutých do podélné pilotové stěny – riziko 

   propíchnutí primárního ostění MKP 

 - raţba NRTM s členěním na kalotu, opěří a dno profilu 

   závislá na zlepšení horninového masívu 

 - deformační ovlivnění tunelu č. 1 - 9,9 mm 

 

Technologickým nadvýlomům od tzv. kapliček předejdeme zmenšením rozteče 

pilotových příčných stěn na 8 m a vrtáním prodlouţených deštníků v délce cca 17 m 

přes tři pilotové stěny. [6] 

 Návrh raţené varianty byl ohodnocen stupněm 2 – vhodná. [2] 

 

Varianta řízeného mikrotunelování „C“ 

Raţba pod ochranou řízeného mikrotunelování, v rozsahu cca 117 m nebyla 

doposud v ČR realizována [2]. Z tohoto hlediska vyplývá technická nezkušenost 

provádějících firem s moţnými riziky při zmáhání závalu. Předloţený projekt postrádá 

údaje o přesnosti vedení mikrotunelů, spolehlivosti zámkového spojení a schopnost 

mikrotunelovacího zařízení rozrušovat překáţky v nehomogenním prostředí závalu. 



 31 

Při toleranci mikrotunelování ± 0,5 % dojde v koncové stavební jámě 

k vertikálnímu posunu aţ o 1 m [5]. Následné odstraňování ocelových paţnic 

ze světlého profilu primárního ostění ovlivní výši investičních nákladů a technologii 

provádění. 

Mikrotunelovací stroj není schopen zpětného chodu, tj. při kontaktu ocelových, 

betonových prvků původního zavaleného tunelu nebo větších balvanů se stroj zasekne. 

Souhrn rizikových faktorů řízeného mikrotunelování (Tab. 6): 

Tab. 6) Rizika varianty řízeného mikrotunelování [5], vlastní zpracování 

Jednotlivé činnosti Rizikové faktory 

Hluboké 

pilotové stěny 

 - provádění pilot v proinjektovaném prostředí 

   (poţadovaná tolerance, betonáţ do vody) 

 - převrtání pilot prováděných na sráz 

 - změna reţimu podzemní vody vlivem podélné 

    pilotové stěny a paţících pilot dvou stavebních jam 

Hloubení jam 

 - provedení startovací a koncové stavební jámy, 

    rizikové faktory od hloubení aţ po zásyp shodné  

    s variantou „A“ 

 - odvodnění během výstavby 

 - svislá přeprava těţeného materiálu 

Mikrotunelování  

 - přesnost raţení v daném prostředí s nebezpečím kolize 

    tunelovacího stroje se zříceným tunelem 

 - nebezpečí zaboření hlavy tunelovacího stroje v místě 

    nedokonalého provedení sanačních injektáţí 

 - manipulace s ocelovými profily ve stavební jámě 

   (hustota rozpěr) 

Raţba tunelu 

 - zajištění stability čelby při raţbě tunelu č. 2 z hlediska 

   špatně provedené injektáţe 

 - omezení rychlosti raţby v závislosti nárůstu pevnosti 

    v betonu (primární ostění tl. 400 mm) 

 - nebezpečí vniknutí mikrotunelu do profilu tunelu 

   (obtíţné přeprofilování výrubu) 

 - raţba záchranných výklenků 

 - deformační ovlivnění tunelu č. 1 – 8,5 mm 
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Oproti variantě „B“, raţba dvoukolejného tunelu pod ochranou řízeného 

mikrotunelování zajišťuje dostatečnou stabilitu čelby a brání negativním poklesům 

patek primárního ostění kaloty. Z tohoto hlediska je varianta „C“ poměrně vhodná 

pro zmáhání závalu a raţby nového tunelu. Z hlediska vhodnosti byla varianta 

ohodnocena stupněm 2 – vhodná [2]. 

5.2 Závěr a doporučení 

Poskytnuté podklady technického řešení zmáhání závalu a výstavby tunelu ve třech 

variantách jsou s většími či menšími riziky realizovatelné. Jejich forma rozpracování 

neodpovídá podle stavebního zákona „dokumentaci pro realizaci stavby“. Proto 

doporučená varianta musí být doplněna a zpřesněna v technických a technologických 

postupech. 

Na základě výše uvedených negativních rizik a výsledku hodnocení jednotlivých 

variant lze doporučit metodu raţenou pomocí NRTM (B) a metodu řízeného 

mikrotunelování (C), které vycházejí nejlépe z technických posudků. Přesto, ţe obě 

varianty po technické stránce dosáhli stejného hodnocení (2 – vhodná), výslednou 

variantou byla zvolena raţba pomocí NRTM „B“. 

Doporučená varianta by měla mít nejniţší investiční náklady a z technického 

hlediska vyvozovat přijatelné deformace ovlivňující provozovaný tunel č. 1[6]. Hlavním 

rozhodujícím kritériem pro výběr této varianty byl předpoklad úspěšného provedení 

sanačních injektáţí, které dostatečně stabilizují moţné nadvýlomy a umoţní pod 

ochranou mikropilotových „deštníků“ bezpečnou realizaci dvoukolejného tunelu. Pokud 

sanační injektáţe nesplní očekávané geotechnické parametry a dojde k vyššímu 

ohroţení bezpečnosti práce, pak lze doporučit draţší variantu (C), která pouţívá 

mnohem tuţší konstrukce předstihového opatření pro vlastní raţbu tunelu [5]. 

Z tohoto důvodu před dopracováním RDS zvolené varianty je nezbytné 

inţenýrsko – geologické průzkumy zájmové lokality rozšířit o průzkum zkušebního 

injektáţního pole v závalovém prostředí, čerpacích zkoušek v proinjektovaném území 

z hlediska propustnosti a mnoţství přítoků do stavební jámy či tunelového výrubu [2]. 

Získané geomechanické parametry zpřesní statické výpočty a následně doporučí 

optimální variantu realizace ţelezničního tunelu. 
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6 VÝPOČTOVÝ SOFTWARE GEO 5 

Výpočtový software Geo 5 je sloţen z několika podsystémů, které se vyuţívají 

pro výpočty v zakládání staveb a geotechnice. Jednotlivé podsystémy (samostatné 

programy) mají stejné uţivatelské rozhraní a vzájemně spolu komunikují. Kaţdý 

program řeší pouze specifické geotechnicke úlohy metodou analytických výpočtů nebo 

metodou konečných prvků. V programu lze zadávat specifické koeficienty pro danou 

návrhovou situaci a výpočtové součinitele podle jednotlivých norem. 

Pro vlastní návrh mikropilotového deštníku byl pouţit modul nosník – výpočet 

nosníku na pruţném podloţí. Program vyuţívá Winkler – Pasternakův model podloţí 

a umoţňuje vykreslení vnitřních sil na nosníku. 
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7 NÁVRH PARAMETRŮ OCHRANNÉHO 

DEŠTNÍKU 

7.1 Návrh MKP konstrukce 

Konstrukce ochranného deštníku byla navrhnuta jako jednořadá s osovou 

vzdáleností jednotlivých profilů lt 300 mm (obr. 17). Pod úklonem 6 – 7
°
. Jednořadá 

konstrukce MKP byla zpracována a posouzena ve dvou variantách (obr. 18): 

 První varianta umoţňuje délku záběru nepodepřeného úseku MKP 0,8 m. 

 Druhá varianta umoţňuje délku záběru nepodepřeného úseku MKP 1 m. 

 

Obr. 17 Schéma rastru mikropilot, zdroj: vlastní 

 

Obr. 18 Schéma příčného řezu MKP kce., zdroj: vlastní 
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7.2 Průřezové charakteristiky 

Návrh průřezu mikropilot vychází z varianty „B“ – Raţba pomocí NRTM 

pod ochranou MKP konstrukce.  

Jednořadá konstrukce se skládá z MKP průřezů Ø 115/10 mm. Jednotlivé 

průřezové charakteristiky mikropiloty jsou uvedeny zde: 

Dbn= 0,115 m t= 0,01 m 

Dsv= 0,095 m 

    

Dbn ….. vnější průměr profilu 

Dsv ….. vnitřní průměr profilu 

 t   ….. tloušťka stěny profilu 

7.3 Výpočet základních statických charakteristik 

Plocha:     Modul průřezu:  

  
 

 
     

     
       

 

      
     

     
   

  
 

 
                    

 

        
                 

                              

Moment setrvačnosti: 
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7.4 Zatíţení působící na kalotu 

7.4.1 Protodjakonová teorie 

Výpočet horninového tlaku dle Protodjakonova patří do skupiny klenbových teorií. 

Tato metoda pracuje s předpokladem, kdy se nad nezajištěným výrubem tunelu vytvoří 

díky samonosnosti horninového masívu přirozená horninová klenba. Pokud hornina 

pod klenbou nebude zajištěna ostěním, mohlo by dojít k uvolnění a následné havárii. 

Ostění tunelu je zatěţováno částí rozvolněného masívu (klínu), který sahá 

aţ k přirozené horninové klenbě. Vznik horninové klenby je stanoven mocností nadloţí, 

která nesmí klesnout pod dvojnásobek vzepětí horninové klenby. [3] 

7.4.2 Výpočet dle Protodjakonova 

Výpočet se odvíjí z fyzikálně – mechanických charakteristik získaných z tab. 3 

a stanovených parametrů podzemního díla. 

φ = 22
o
   φ ….. úhel vnitřního tření 

fp = 1,8   fp ….. součinitel pevnosti dle Protodjakonova 

a = 13,4 m  a ….. šířka výrubu v počvě 

γ = 21 KN/m
3
  γ ….. objemová tíha horniny 

h = 11,71 m  h ….. výška výrubu 

 

Šířka horninové klenby: 

                 
 

 
  →                         

  

 
  

          

Vzepětí horninové klenby: 

  
  

    
 →   
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Maximální svislý horninový tlak na 1 bm tunelu: 

        →                          

Max. svislý tlak působící na MKP: 

 tj. zatíţení působící v osové vzdálenosti mikropilot po 0,3 m. 

         →                         

 

7.5 Odpor horninového prostředí 

 Modul reakce horninového prostředí vychází z následujícího vztahu: 

  
    

       
 

Zadané parametry pochází z IG průzkumu 01/2010 (tab. 3). 

Edef = 6 MPa  Edef ….. modul přetvárnosti horninového prostředí  

   za ostěním 

r = 6,4 m       r ….. poloměr výrubu tunelu 

ν = 0,35       ν ….. Poissonovo číslo horninového prostředi  

       za ostěním 

  
    

       
   →   

    

            
              

7.6 Výpočet vnitřních sil na nosníku 

Výše uvedené výpočty slouţily jako vstupní data pro program Geo 5 – nosník 

na pruţném podkladu. Programem byly stanoveny vnitřní síly (obr. 19, 20) pro dva typy 

příkladů, které se liší v osové vzdálenosti podpůrných rámů. 
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Vykreslení vnitřních sil – podpory po 0,8 m 

 

Obr. 19 Vnitřní síly na nosníku, zdroj: vlastní 
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Vykreslení vnitřních sil – podpory po 1 m 

 

Obr. 20 Vnitřní síly na nosníku, zdroj: vlastní 
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7.7 Celkové výsledky jednotlivých variant 

Tab. 7) Přehled vnitřních sil, zdroj: vlastní 

Celokové výsledky - Obálka MSÚ 

Podpory 0,8 1 m 

Max. moment na konstrukci 4,97 5,28 KN/m 

Min. moment na konstrukci -4,69 -7,33 KN/m 

Max. posouvající síla na konstrukci 36,36 41,99 KN 

Max. deformace konstrukce 0,36 0,46 mm 

Max. kontaktní napětí 17,46 17,46 KPa 

Tab. 8) Přehled vnitřních sil, zdroj: vlastní 

Celkové výsledky - Obálka MSP 

Podpory 0,8 1 m 

Max. moment na konstrukci 3,68 3,91 KN/m 

Min. moment na konstrukci -3,47 -5,43 KN/m 

Max. posouvající síla na konstrukci 26,93 31,1 KN 

Max. deformace konstrukce 0,26 0,34 mm 

Max. kontaktní napětí 12,93 12,94 KPa 

 

Z celkových výsledků je patrné, ţe nárůst vnitřních sil je v přímé úměrnosti 

se stoupající osovou vzdáleností podpor mikropiloty. 



 41 

7.8 Posouzení ohýbaného nosníku 

    
                    

               

 Extrémní napětí vznikající v krajních vláknech průřezu a při ohybu v rovině 

jsou rovna: 

  
    

 
        

   
    

 

 
            

    
   

 
 

   
    

          
           

    

          
 

                                        

 

Posudek: 

               Rsd ….. výpočtová pevnost ocelových trubek 

                  → Návrh mikropiloty vyhoví působícímu napětí

 v ohybu. 
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8 ZÁVĚR 

Posouzením základních statických parametrů ochranného deštníku byla prokázána 

dostatečná únosnost proti horninovému tlaku, vyvolaný rozvolněným horninovým 

masívem zatěţující ostění podzemního díla. Z hlediska vyvolaných nízkých 

deformací (0,36;0,46 mm) na nosníku lze doporučit délku záběru nevyztuţeného úseku 

max. 1 m. Při zohlednění porušené horninové stavby hrozí riziko propadu horninových 

kusů přes mezery vniklé osovou vzdáleností mezi jednotlivými profily ochranného 

deštníku, proto další rozhodující faktor pro návrh mikropilotového deštníku by mělo být 

zajištění stability nadloţních hornin, která bude závislá na kvalitě provedených 

sanačních injektáţí. 

V závěru studie lze prohlásit, ţe navrhnutý ochranný deštník podléhá daným 

omezením výpočtového softwaru Geo 5 (zjednodušený model podloţí). Ve výpočtu 

nebylo uvaţováno s působením podzemní vody, fyzikálně – mechanické parametry 

horninového masívu byly stanoveny z IG průzkumu 01/2010, který nezohledňuje 

zlepšení horninového masívu sanačních injektáţí. 
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