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Anotace 
 

Předložená práce se zaměřuje především na geotechnickou problematiku ražby 

mělkých tunelů v měkkých (poloskalních) horninách v městských aglomeracích. 

Zabývá se teorií vzniku poklesové kotliny, prováděním, vyhodnocováním  

a prezentací monitoringu, numerickou analýzou deformací a nástroji pro predikci 

vývoje poklesové kotliny. V rámci práce byla provedena rešerše poznatků  

a praktických autorových zkušeností z tunelových staveb v ČR (Březno, 

Královopolský) a v zahraničí (Laliki, Polsko, Toulon a Lille, Francie). 

 
Klíčová slova 
 
tunelování, měkké horniny, poklesová kotlina, monitoring, prekonvergence  

a ztracená konvergence, extruze, parametrický numerický výpočet, inverzní 

analýza, automatizace monitoringu 

 
Annotation 
 
Ph.D. thesis is engaged in geotechnical point of view of soft ground (weak rock) 

tunneling in urban environment. It deals with settlement trough theory, 

implementation and interpretation of the geotechnical monitoring and tools for the 

settlement trough prediction. There are summarized practical author's experiences 

from different sites in the Czech Republic (Brezno and Kralovopolsky Tunnels) and 

in Europe (Laliki Tunnel in Poland, Metro Lille and Toulon Tunnel in France). 

 
Keywords 
 

tunneling, soft ground, settlement trough, monitoring, preconvergence and lost 

convergence, extrusion, parametric numerical model, inverse analysis, monitoring 

automation 
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1. Úvod 
 

Předložená práce se zaměřuje především na geotechnickou problematiku 

ražby mělkých tunelů v městských aglomeracích v měkkých horninách. 

Měkkými horninami se v kontextu této práce rozumí horninové prostředí 

vykazující pevnostní a přetvárné parametry umožňující ražbu bez použití trhacích 

prací. Při ražbě tunelů obecně a v měkkých horninách zvláště, nevyhnutelně 

dochází ke změnám původního pole napjatosti v horninovém masívu. Následně 

dochází k deformacím výrubu a primárního ostění tunelu. U mělkých tunelů se 

napěťodeformační odezva propaguje k povrchu terénu, kde se vytváří poklesová 

kotlina.  

V důsledku vzniku poklesové kotliny může být ohrožena stabilita  

a bezpečnost objektů na povrchu terénu.  

V současnosti jsou známy a praxí jsou ověřeny nástroje pro stanovení 

předpokládaného průběhu poklesové kotliny založené na analytickém, 

empirickém nebo numerickém přístupu.  

Rovněž jsou známy a praxí ověřeny nástroje pro monitoring poklesové 

kotliny v průběhu ražeb. Jedná se o standardní nástroje geotechnického 

monitoringu (dále jen monitoring) vlivu ražeb na horninový masív: 

- geodetická měření (nivelační a trigonometrické měření), 

- extenzometrická měření, 

- inklinometrická měření. 

Pro účely predikce dopadů provedení výrubu na vývoj poklesové kotliny 

nejsou v dnešní praxi výsledky monitoringu plně využívány. Při návrhu, provádění 

a interpretaci výsledků monitoringu je nutno přihlédnout i k použité technologii  

a k vlastnímu provádění ražeb. Tato skutečnost, pokud se jedná o novou 

technologii ražby, byla podle autorovy zkušenosti na území České republiky 

opakovaně podceněna. 

 

 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 
Tunelování v měkkých horninách 

Autoreferát disertační práce – Ing. Tomáš Ebermann 
 

 
Studijní obor: 3607V035 Geotechnika                                                                                        7 
Školitel: doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc. 

2. Cíle práce a východiska jejího zpracování 
 

Hlavním cílem disertační práce bylo zdokonalení nástrojů pro predikci 

vývoje poklesové kotliny v prostoru a čase. 

Při jeho řešení se autor opíral o své poznatky a praktické zkušenosti 

získané v průběhu patnácti let své profesní kariéry. Během ročního studia ve 

Francii na Ecole Centrale Paris (1996 - 1997) a půlroční pracovní stáže ve 

francouzské geotechnické firmě Simecsol (1997) se zabýval analýzou deformační 

odezvy horninového prostředí na ražbu TBM (na stavbě metra Lille). 

Dále mohl využít své poznatky z projektování tunelu Mrázovka v Praze, na 

němž se podílel jako zaměstnanec projektové společnosti Satra spol. s r.o. (1998 

- 2000). Další zkušenosti z ražby tunelu v měkkých horninách získal na stavbě 

tunelu Březno (2000 - 2006), kde působil jako geotechnik a zástupce francouzské 

firmy Bec Frérès SA (firma Bec Frérès SA na stavbě působila v roli 

subdodavatele českého zhotovitele Metrostavu a.s. a dodávala technologii 

Perforex pro ražbu metodou obvodového vrubu s předklenbou - dále jen MOVP). 

Rovněž použil zkušenosti z ražeb Královopolského tunelu v Brně (2008 - 

2010), budovaném v měkkých horninách, kde působil v roli geotechnické 

supervize ražeb investora. 

Dále měl k dispozici aktuální poznatky ze stavby prodloužení linky metra 

V.A v Praze (2010 - současnost), která rovněž z velké části probíhá v měkkých či 

poloskalních horninách, kde působí jako hlavní inženýr monitoringu. 

Autor se dále podílel jako spoluřešitel na řešení grantového projektu 

GAČR evidenční č. 103/09/2016 „Stavební konstrukce ovlivněné podzemní 

činností-predikce vývoje namáhání, přetvoření a porušení“ a je členem 

řešitelského týmu projektu ALFA TA01030245 TA ČR "Nástroje pro spolehlivé 

navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost  

a životnost". Předmětem řešení obou úkolů byla a je obdobná problematika, která 

je předmětem předložené disertační práce. 
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Kromě výše uvedených měl autor k dispozici údaje z následujících staveb: 

- tunel Laliki v Polsku (ražba NRTM) [P11], [V15], 

- tunel Toulon ve Francii (ražba MOVP a NRTM) [P12]. 

 

3. Metodika zpracování práce 
 

Při řešení cíl disertační práce byly použity následující metody  

a přístupy: 

1. Shrnutí teorie vzniku poklesové kotliny nad raženým podzemním dílem 

a možnosti jejího stanovení analytickými, empirickými, numerickými 

metodami, případně jejich kombinací. Komentář deformačního ovlivnění 

nadzemní zástavby v důsledků poklesů terénu. 

2. Shrnutí dnešních způsobů provádění, hodnocení a prezentace výsledků 

monitoringu ve vztahu k vzniku a vývoji poklesové kotliny. 

3. Analýza pozorovaných deformací výrubů a primárního ostění na 

vybraných realizovaných podzemních stavbách. Byl zkoumán význam 

jednotlivých složek deformace (svislá, podélná - tangenciální, příčná) 

pro inženýrské hodnocení a predikci dalšího deformačního vývoje  

s důrazem na změny tangenciální složky deformace. Přihlédnuto bylo  

k použitým technologiím ražeb.  

4. Analýza pozorovaného vývoje poklesových kotlin na vybraných 

podzemních stavbách.  

5. Numerická analýza průběhu poklesových kotlin na vybraných 

podzemních stavbách. Byly prezentovány výsledky numerických 

výpočtů a srovnání s pozorovanými deformacemi. 

6. Formulace návrhů na zlepšení provádění a prezentace výsledků 

monitoringu, aby jich bylo možno lépe využít pro plnění cílů práce. Byl 

komentován vliv uspořádání a organizace konvergenčního měření 

(vzdálenost profilu od čelby při prvním měření a doba která uplynula od 
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dokončení výrubu a jeho zajištění) na jeho výsledky. Byly předloženy 

návrh pro zmenšení zkreslení výsledků. 

7. Návrh postupů pro zdokonalení predikce vývoje poklesové kotliny  

v prostoru a čase ve vazbě na provádění monitoringu. 

 

Během práce bylo zjištěno, že je nutno se mírně odchýlit od původního 

plánu uvedeného v tezích disertační práce (02/2010) – tyto odchylky ale podle 

autora neměly vliv na plnění hlavních cílů práce: 

1. Nebyla zkoumána stavba tunelového komplexu Blanka, protože nebyly 

k dispozici výsledky monitoringu ražeb v měkkých horninách a velká 

část ražeb byla prováděna za použití trhacích prací. 

2. Nebyl komentován vliv zatřídění výrubů dle tunelářských klasifikací, 

protože na některých dokumentovaných stavbách nebyla a není 

jednoznačně stanovená vazba (vztah) mezi vystrojovací třídou  

a tunelářkou klasifikací výrubu. Tudíž není možno zobecnit vazbu 

(vztah) mezi tunelářskou klasifikací výrubu a deformacemi primárního 

ostění (ty závisí také na způsobu vystrojení). 

3. V numerických výpočtech nebyl zkoumán význam jednotlivých složek 

deformace výrubu a primárního ostění pro celkové hodnocení  

a prognózu deformačního vývoje protože výpočty byly provedeny ve 2D 

(kromě jednoho výpočtu Královopolského tunelu ve 3D). 

 

4. Teoretická část – analýza vzniku poklesové kotliny 
 

V důsledku ražby podzemního díla dochází v okolí výrubu během ražby ke 

změnám původní napjatosti horninového masívu a ke změně původního vodního 

režimu. Důsledkem těchto změn je deformační odezva horninového masívu. 

Deformační odezva se propaguje od výrubu směrem k povrchu terénu, kde vzniká 

poklesová kotlina. V důsledku vniku poklesové kotliny mohou být deformačně 

ovlivněny objekty nadzemní zástavby.  
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Změny napjatosti a deformační odezvu horninového masívu a objektů 

nadzemní zástavby lze sledovat souborem metod monitoringu. 

Vznik a vývoj poklesové kotliny nelze úplně vyloučit a není to ani účelné. 

Poklesovou kotlinu lze pozitivně nebo negativně ovlivnit: 

- použitou technologií ražeb a způsobem jejího skutečného použití, 

- uvědoměním si rizik spojených s výstavbou a jejich řízením. 

 

V této části práce je provedena teoretická analýza vzniku poklesové kotlin. 

Pozornost je věnována vysvětlení pojmů, s kterými je následně pracováno 

v rešeršní a praktické části práce. Jsou to především: 

- prekonvergence, extruze a ztracená konvergence, 

- objem poklesové kotliny a objemová ztráta. 

 

Komentováno a osvětleno je rovněž deformační ovlivnění budov na 

povrchu poklesovou kotlinou.  

Shrnuty jsou metody analýzy poklesové kotliny – empirické metody, 

analytické metody a numerické metody. 

 

5. Provádění a prezentace monitoringu 
 

V této části jsou shrnuty dnešní způsoby provádění a prezentace výsledků 

monitoringu ražeb tunelů ve vztahu k cílům předložené disertační práce. 

Základními používanými metodami monitoringu, kterými se tato práce 

zabývá, jsou: 

- konvergenční měření, 

- extenzometrické měření, 

- inklinometrické měření, 

- měření deformací povrchu terénu. 
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Tyto jednotlivé metody monitoringu jsou stručně popsány a jsou 

prezentovány příklady standardní formy výsledků těchto měření.  

Informace uvedené v této práci byly zapracovány do technických 

podmínek Ministerstva dopravy ČR (TP č. 237 Monitoring tunelů na dopravních 

komunikacích, 2011) [V26] a Technicko-kvalitatívnych podmienok SSC 

(Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlne,– časť 28, Ministerstvo 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2010) [V27]. Autor byl členem 

autorského kolektivu obou dokumentů. 

 

6. Příklady výsledků monitoringu 
 

V této kapitole jsou prezentovány příklady výsledků monitoringu na 

vybraných podzemních stavbách viz následující tabulka (Tabulka 1) [P12], [P11], 

[V15], [V10], [V14].  

Každá z těchto tunelových staveb je v práci stručně představena včetně 

rámcového rozsahu prováděného monitoringu. Následně jsou uvedeny příklady 

výsledků monitoringu.  

 

Tabulka 1: Zkoumané podzemní stavby 

Tunel 
Silniční / 

Železniční 
Širší lokalizace 

Technologie 

ražby 
Intravilán 

Březno Železniční Chomutov MOVP + SM (*) Ne 

Královopolský Silniční Brno NRTM Ano 

Laliki Silniční Laliki (Polsko) NRTM Ne 

Metro V.A 
Železniční 

(metro) 
Praha NRTM + TBM Ano 

Metro Lille 
Železniční 

(metro) 
Lille (Francie) TBM Ano 

Toulon Silniční 
Toulon 

(Francie) 
MOVP, NRTM Ano 

Pozn.: (*) SM je označení NRTM upravené pro ražbu v měkkých horninách. 
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Na příkladech staveb Březno, Královopolský, Laliki byly v rámci řešení 

grantového projektu GAČR evidenční č. 103/09/2016 „Stavební konstrukce 

ovlivněné podzemní činností-predikce vývoje namáhání, přetvoření a porušení“ 

zkoumány podrobně především následující parametry, ovlivňující velikost poklesů 

povrchu terénu: 

- velikost a způsob členění výrubu,  

- technologie ražby,  

- charakteristiky primárního ostění a předstihového zajištění, 

- základní geotechnické charakteristiky horninového prostředí (index RQD, 

pevnost v prostém tlaku), 

- výsledky monitoringu (deformace primárního ostění, deformace nadloží 

tunelu, charakteristiky poklesové kotliny, velikost objemové ztráty). 

 

Výše uvedené údaje byly souhrnně zpracovány do tabulek, uvedených  

v příloze č. 2 [V15] práce. 

Pozorované deformace na vybraných tunelových stavbách jsou shrnuty  

v následující tabulce (Tabulka 2). 

 

Tabulka 2: Shrnutí pozorovaných deformací 

Tunel 

Max. hodnota 

deformace svislé 

deformace prim. ostění 

ve vrcholu klenby 

(mm) 

Max. 

hodnota 

sedání 

povrchu 

(mm) 

Průměrná 

hodnota 

objemové ztráty 

(%) 

Březno MOVP 65 50 2,7 

Březno SM 40 53 2,2 

Královopolský T1 49 91 2,1 

Královopolský T2 52 73 1,7 

Laliki 146 148 2,3 
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Na stavbě metro V.A ražby v prostředí měkkých hornin v tuto chvíli teprve 

probíhají a není možno je zhodnotit obdobným způsobem v podrobné tabulce. 

V práci jsou uvedeny praktické příklady z provádění monitoringu na této stavbě. 

Na stavbách metro Lille a tunel Toulon měl autor k dispozici menší 

soubory dat než u výše uvedených staveb a proto rovněž nebylo možno je 

zhodnotit v podrobné tabulce. 

 

Výstupem z této rešeršní části práce jsou dále praktické poznatky o: 

- ztracené konvergenci a prekonvergenci, 

- negativním vlivu přerušení ražeb na deformace primárního ostění, 

- měření extruze čelby, 

- vývoji poklesové kotliny v prostoru a čase, 

- deformacích primárního ostění v připortálovém úseku ražeb NRTM 

z hloubené jámy, 

- výsledcích monitoringu z úvodního úseku ražeb TBM pod nízkým 

nadložím. 

 

7. Příklady numerických analýz 
 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky numerických analýz na 

vybraných realizovaných podzemních stavbách viz následující tabulka (Tabulka 

3).  

Tabulka 3: Podzemní stavby – numerická analýza 

Tunel 
Silniční / 

Železniční 

Širší 

lokalizace 

Technologie 

ražby 
Výpočet 

Březno Železniční Chomutov MOVP + SM (*) 2D 

Královopolský Silniční Brno NRTM 2D, 3D 

Laliki Silniční Polsko NRTM 2D 

Metro Lille 
Železniční 

(metro) 
Francie TBM 2D 

Pozn.: (*) SM – modifikace NRTM pro ražbu v měkkých horninách 
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Cílem bylo porovnat numericky stanovené poklesové kotliny 

s pozorovanými. Výpočty tunelů Březno, Královopolský a Laliki byly provedeny se 

vstupy z geotechnických podkladů a s kalibrovanými (upravenými) vstupy (tak, 

aby hodnoty deformací v modelu odpovídaly pozorovaným). Tyto výpočty byly 

provedeny v rámci řešení grantového projektu GAČR evidenční č. 103/09/2016 

„Stavební konstrukce ovlivněné podzemní činností-predikce vývoje namáhání, 

přetvoření a porušení“ [V15], [P18], [P17].  

Výpočty metra Lille provedl autor osobně [V10], [V14]. 

Výstupem z této rešeršní části jsou praktické ukázky kalibrace vstupních 

geotechnických dat pro dosažení shody s pozorovanými deformacemi. Dále je 

podrobně představen parametrický výpočet na příkladu metra Lille ve Francii. 

Poznatky a zkušenosti z numerických analýz lze rekapitulovat následně: 

zkušenosti autora s numerickými výpočty jsou takové, že pro dosažení uspokojivé 

míry shody mezi pozorovanou a vypočtenou poklesovou kotlinou je nutno vstupní 

parametry výpočtu kalibrovat (upravovat). Je to proto, že model je pouhým 

zjednodušením komplexního procesu vzniku a vývoje poklesové kotliny 

zahájeným provedením vlastního výrubu.  

Uvedenou kalibrací vstupních parametrů se řeší rovnice o dvou 

neznámých – změny napětí a změny deformací. Dle autorovy zkušenosti je 

prakticky nemožné, aby jedna kalibrovaná sada vstupních parametrů dala 

výsledky odpovídající pozorováním (zn. výsledkům monitoringu) pro obě 

neznámé – změny deformace ( tj. poklesová kotlina) i změny napětí (tj. vnitřní síly 

v ostění). 

Numerický výpočetní model, odladěný v daném staničení dané 
stavby, nelze jednoduše použít pro predikci poklesové kotliny v jiném 
staničení dané stavby. Řešení jak využít numerické výpočty pro predikci 
deformací ale existuje. Jsou jím parametrické výpočty viz příklad metra Lille. 
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Vstupy do parametrických výpočtů lze rozdělit do dvou skupin: 

1. vstupy závislé na výsledcích geotechnického průzkumu vstupující přímo 

do výpočtu - např. původní geostatická napjatost, přetvárné a pevnostní 

charakteristiky horninového prostředí, působení podzemní vody na ostění, 

2. vstupy nezávislé na výsledcích geotechnického průzkumu vstupující 

přímo do výpočtu - např. členění výrubu, tvar výrubu a ostění, materiálové 

charakteristiky ostění, koeficient vydechnutí (ve 2D), délka záběru (ve 3D). 

 

Variace parametrů z první skupiny ovlivňuje výsledky více, než 
variace parametrů ze druhé skupiny. Volba sady vstupních dat (tj. návrhových 

hodnot dle Eurokódu 7 [P20]) do jednotlivých skupin parametrů je odpovědnost 

projektanta. Zodpovědný projektant jejich volbu konzultuje s geotechnikem. 
Další nahodilosti, které mohou ovlivnit výpočet (např. vliv 

dodržování/nedodržování technologické kázně) je možno do výpočtu zavést 

pouze nepřímo prostřednictvím dílčích součinitelů v souladu s Eurokódem  

7 [P20]. 

 

8. Konkrétní výsledky disertační práce 
 

V této části jsou předloženy návrhy a podněty na zlepšení provádění, 

hodnocení a prezentace výsledků monitoringu. Tyto návrhy byly ověřeny 

autorovými zkušenostmi ze zkoumaných provedených nebo prováděných 

podzemních staveb, které autor prezentoval v předchozích kapitolách 

předkládané práce. 
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Návrhy na úpravy provádění a prezentace konvergenčních 
měření 

 

V protokolu konvergenčního měření by měly být uváděny informace  

o vzdálenosti konvergenčního bodu od čelby v okamžiku osazení a v okamžiku 

měření polohy konvergenčního bodu. Dále informace o době mezi provedením 

výrubu, osazením a prvním zaměřením polohy konvergenčního bodu. Pokud tyto 

údaje nejsou uvedeny v protokolu, musí je mít k dispozici geotechnik, který 

výsledky měření vyhodnocuje. 

 

Zobrazování podélné složky posunu konvergenčního bodu (posun 

konvergenčního bodu ve směru osy tunelu) může zjednodušeně indikovat extruzi 

čelby. Pro hrubou představu o pohybech ostění a horninového masívu  

v podélném směru to stačí, ale nelze tím nahradit skutečné měření extruze před 

čelbou. Schubertův závěr [P49] o významu podélné složky deformací (může 

indikovat poruchovou zónu před čelbou) se podle autora zatím plně nepotvrdil - 

podélná složka deformace konvergenčního bodu je pouze indikátor, že dochází  

k pohybům ostění v podélném směru. V budoucnu by bylo vhodné rozvíjet tuto 

problematiku i diskuzí o kritériích varovných stavů pro podélnou složku deformace 

konvergenčního bodu. 

Schubertem [P49] navržené zobrazení konvergencí formou tzv. 

průběžných čar vyžaduje přesné informace o době mezi provedením výrubu, 

osazením a měřením změny polohy konvergenčního bodu (průběžné čáry jsou 

čáry spojující hodnoty posunů konvergenčních bodů podél staničení tunelu, 

změřené vždy ve stejné době po dokončení záběru procházejícího daným 

konvergenčním profilem). Je to v každém případě pokrok v interpretaci  

a hodnocení výsledků jakýchkoliv konvergenčních měření. Rozhodně je žádoucí 

tento způsob v budoucnu na našich tunelových stavbách aplikovat. Tento způsob 

prezentace výsledků konvergenčních měření byl zapracován i do [V26]. 
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Ve vektorovém znázornění deformací zvýší názornost výsledků, pokud se 

zkombinuje inženýrskogeologická dokumentace čelby s deformacemi. Příklad ze 

stavby metra V.A je uveden na následujícím obrázku (Obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Vektorové znázornění konvergencí s IG dokumentací [P11] 
 

 
 

Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím vypovídací schopnosti 
konvergenčních měření jsou ztracená konvergence a prekonvergence. 
Minimalizace ztracené konvergence a její určování je směr, kterým je potřeba 

rozvíjet tuto metodiku měření v budoucnu. Ztracená konvergence  

a prekonvergence souvisí i s otázkou volby kritérií varovných stavů - projektant 

stanovuje kritérium varovného stavu (přijatelnou deformaci primárního ostění) na 

základě svého statického výpočtu. Je jím stanovené kritérium celkovou 

konvergencí vč. prekonvergence a ztracené konvergence? Toto musí být při 

hodnocení výsledků konvergenčního měření jasné.  

Kromě minimalizace ztracené konvergence je potřeba v monitoringu více 

využívat sdružených  profilů (tj. měřicí profil, kde je nasazeno více metodik měření 

deformací najednou) a kombinovat konvergenční měření s extenzometry  

a inklinometry. Pouze z výsledků měření na extenzometrech a inklinometrech ve 
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vrtech umístěných v blízkosti výrubu je možno určit hodnoty prekonvergence  

a ztracené konvergence. Sdružené profily by měly být budovány přibližně  

v řezech, kde projektant provedl svůj statický výpočet (a je předpoklad, že ve 

stejném řezu provede i inverzní analýzu svého výpočtu). 

 
V kapitole 3 uvedené metodiky měření konvergenci je možno u menších 

výrubů (šířka výrubu do cca 5 až 6 m) nahradit měřením vzájemného pohybu 

konvergenčních bodů ručním laserovým dálkoměrem (viz např. měření deformací 

čelby na tunelu Březno v kapitole 4.1). Pomocí mechanického přípravku se 

dálkoměr fixuje na jednotlivé trny (konvergenční body) a měří se délky 

jednotlivých konvergenčních přímek (tzn. vzdálenosti mezi konvergenčními body). 

Výhodou je, že není potřeba konvergenční pásmo. Nevýhodou je nižší přesnost 

měření cca 1 - 2 mm (podmínkou je fixace dálkoměru na konvergenční trny vždy 

stejným způsobem a dobré odrazné podmínky paprsku od cíle). 

 

Dalším směrem, kterým je nutno tuto metodiku rozvíjet je 
automatizace a dálkový přenos dat. 

Automatické měření konvergencí podle autorových zkušeností nelze 

nasadit na ražbách, protože tam instalace automatického systému naráží na 

problém prašnosti a vlhka na čelbě a na přístupových cestách na čelbu. 

Lze ji však použít pro sledování deformací stávajících podzemních 

konstrukcí v dosahu ovlivnění ražbami nových podzemních prostor. Příkladem 

může být automatický monitoring deformací ostění stoky, podcházené tunelem 

raženým NRTM na stavbě metra V.A (kapitola 4.4). Ve stoce byly instalovány 

svislé a vodorovné konvergometry s registračním zařízením. Tím je zajištěn 

kontinuální monitoring stoky bez nutnosti přístupu do stoky (do stoky je nutný 

přístup jen pro údržbu zařízení). 

Jiným příkladem z poslední doby je automatické měření konvergencí 

s dálkovým přenosem dat na provozovaném Jablunkovském tunelu v těsné 

blízkosti druhé rekonstruované tunelové trouby. 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 
Tunelování v měkkých horninách 

Autoreferát disertační práce – Ing. Tomáš Ebermann 
 

 
Studijní obor: 3607V035 Geotechnika                                                                                        19 
Školitel: doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc. 

Návrhy na úpravy provádění a prezentace měření extruze 
čelby 

 

Měřením extruze je možno zmenšit riziko nečekané ztráty stability čelby  

a tím ohrožení bezpečnosti osádky na čelbě. V konečném důsledku se zmenšuje  

i riziko ohrožení bezpečnosti a zdraví osob na povrchu. Omezení extruze čelby 

znamená zmenšení deformace horninového masívu před čelbou tudíž i zmenšení 

sedání povrchu terénu (viz např. [P36]). To znamená, že i na základě výsledků 

měření extruze čelby lze předpovídat velikost a rozvoj poklesové kotliny. 

Měření extruze před čelbou bylo úspěšně nasazeno na stavbě metra V.A 

viz kapitola 4.4. 

V literatuře jsou zmiňovány čelbové extenzometry z optických vláken 

(např. [P22]). To je spojeno s problémem opětovného svorkování (spojování) 

optických kabelů na čelbě, což může být technická komplikace. Jednoduché 

spojování optických kabelů je směr, kterým by bylo vhodné do budoucna tuto 

metodiku rozvíjet. 

Dalším možným směrem rozvoje této metodiky je miniaturizace, 

automatizace a bezdrátový přenos dat z dataloggerů umístěných v patě vrtu na 

čelbu. 

 

Návrhy na úpravy provádění a prezentace extenzometrických 
měření, inklinometrických měření a měření sedání povrchu terénu 

 

Extenzometrická a inklinometrická měření ve vrtu jsou jediné dvě 

metodiky, které umožňují určit prekonvergenci a ztracenou konvergenci (jako 

doplněk konvergenčního měření).  

Nevýhodou těchto metod je, že jsou finančně zatíženy cenou vrtných prací 

a doprovodných instalací do vrtu (inklinometrických pažnic, vlastního 

extenzometru). 
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Pokud je extenzometr nasazen na strojních ražbách TBM je potřeba ho 

vybavit dataloggerem s kontinuálním záznamem. Jinak vzhledem k rychlosti ražby 

TBM není možno deformační odezvu horninového masívu na ražby zachytit. 

Extenzometry s kontinuálním odečtem a dálkovým přenosem dat byly úspěšně 

nasazeny na stavbě metra V.A viz kapitola 4.4. 

 

Extenzometry a inklinometry je potřeba osadit do úvodních úseků strojních 

ražeb TBM u mělce ražených tunelů. Jedině tak je možno kalibrovat technologii 

TBM (zejména injektážní tlaky za montované ostění) viz příklad metro Lille  

v kapitolách 4.5 a 5.5. 

 

Bohužel na stavbách v ČR je častým jevem, že vrty pro extenzometry  

a inklinometry nejsou plně geotechnicky využity. Tzn. vrtají se bezjádrově - vrt 

není geologicky dokumentován, není proveden odběr vzorků hornin a zemin pro 

laboratorní zkoušky. Přitom dle autorových zkušeností bez těchto informací není 

možno výsledky měření na takto provedeném extenzometru/inklinometru 

zodpovědně a věrohodně interpretovat. Tudíž není možno výsledky těchto měření 

použít pro predikci vývoje poklesové kotliny v obdobných geotechnických 

podmínkách. 

 

Inklinometry je možno osazovat i do pažících konstrukcí hloubených jam 

(podzemní stěna, pilotová stěna, mikropilotová stěna, záporová stěna). Při této 

variantě odpadají náklady na vrtné práce. 

 

Měření sedání povrchu terénu metodou přesné nivelace je možno  

v nepřístupném terénu (např. ve svahu, na rušné ulici kde nejde vyloučit během 

měření doprava) nahradit trigonometrickým měřením (na trny stabilizované v zemi 

se osadí odrazný hranol používaný při konvergenčním měření nebo se použije 

bezhranolová technologie měření).  
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Výhodu této metody je, že výsledkem jsou posuny bodu ve třech směrech 

(na rozdíl od nivelace). Tzn. i ve směru vodorovném (vodorovná složka poklesů). 

Nevýhodou je nižší přesnost měření (cca 2 - 3 mm) a nebezpečí poškození 

měřických bodů (trny s hranoly jsou větší než nivelační hřeby/značky). 

 

Pro stanovení plošného rozsahu poklesové kotliny lze použít plošné 

tachymetrie nebo laserového 3D skenování. Výsledkem pak jsou izoplochy 

rozdílů poklesů dotčené oblasti mezi dvěma etapami měření. Výhodou této 

metody je, že se sedání neměří v diskrétních nivelačních profilech, ale v ploše. 

Nevýhodou je větší časová náročnost na vyhodnocení měření a nižší přesnost  

(v řádu mm) než u nivelace nebo trigonometrického měření.  

Měření sedání touto metodou je úspěšně prováděno na stavbě metra V.A 

při ražbě tunelu NRTM pod rušnou ulicí (viz kapitola 4.4).  

 

Návrhy na zlepšení predikce poklesové kotliny 
 

Nástroje pro predikci poklesové kotliny bohužel nelze zevšeobecnit. 
To je fakt, v kterém se autor během celé své geotechnické praxe i při zpracování 

disertační práce utvrdil. Konkrétní zkušenosti ze stavby v jednom horninovém 

prostředí nejsou automaticky přenositelné na stavbu v jiném horninovém 

prostředí. Ani v rámci jedné stavby a v obdobném horninovém prostředí 

přenositelnost zkušeností nefunguje zcela bezpečně. Je to proto, že poznatky 

z monitoringu jsou často zatíženy množstvím parazitních vlivů a jsou 

nekomplexní.  

Cesty ke zdokonalení predikce poklesové kotliny však přesto existují.  
 
Jsou to např.: 
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1. Větší využití parametrických výpočtů ve fázi přípravy a projektu ražeb 

Sofistikované výpočetní modely dají jen tak přesný výsledek, jak přesné  

a věrohodné jsou vstupy do výpočtu. Pro první predikce lze použít empirické 

metody, kterých je k dispozici celá řada. 

Je potřeba minimalizovat situace, kdy projektant s geotechnikem pracují  

s nepřesnými geotechnickými vstupy. Ty souvisí s kvalitou a vypovídací 

schopností geotechnického průzkumu viz např. [P44], ale i se spolehlivostí 

znalostí způsobu založení a tuhosti základových konstrukcí objektů na poklesové 

kotlině. Řešením jsou parametrické výpočty. 

 

2. Větší využití inverzní analýzy ve fázi ražeb  

Tzn. zpřesňovat statický návrh ostění na základě výsledků monitoringu na 

základě inverzní analýzy. 

 

3. Eliminovat výskyt parazitních vlivů při provádění monitoringu nebo - 

alespoň - o nich vědět 

Například při monitoringu poklesové kotliny se pozornost zaměřuje pouze 

na velikost sedání a nerovnoměrného sedání a stává se, že se nezkoumá vliv 

možných nahodilostí a nepřesností na měření (např. nivelační bod je umístěn do 

vozovky a pojížděn dopravou). 

Bez toho, aby výsledky monitoringu byly "očištěny" od těchto parazitních 

vlivů, nejde průběh poklesové kotliny z výsledků monitoringu předpovídat. 

Pro ilustraci parazitního vlivu teplotních změn na měření lze zmínit příklad 

čtrnáctipodlažní budovy ze stavby metra V.A. Na budově jsou měřeny pohyby na 

dilatační spáře. Šířka dilatační spáry se pouze vlivem teplotních mění během dne 

v řádu 1 až 2 mm. 

Měření deformací v okolí výrubu (konvergence, extenzometry, 

inklinometry, extruze) jsou technicky náročnější než měření prováděná na 

povrchu, ale nejsou vystavena takovým parazitním vlivům jako ta na povrchu 

(změny teplot, vliv slunečního osvitu atd.). 
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4. Více využívat sdružených profilů (kombinace více metod měření  

v jednom místě) 

Například kombinovat konvergenční měření s extenzometry  

a inklinometry. Při strojních ražbách TBM pod nízkým nadložím a v intravilánu je 

instalace několika sdružených profilů v úvodním úseku ražeb (cca 100 m) 

podmínkou pro kalibraci technologie TBM. 

Další cestou je kombinace konvergenčních měření s měření extruze 
čelby. Jak bylo shrnuto v kapitole 2 vývoj poklesové kotliny souvisí s vývojem 

deformací výrubu a primárního ostění. Deformace se propagují od výrubu  

k povrchu se zpožděním. Současně ale k rozvoji poklesové kotliny dochází na 

povrchu již před čelbou (podélná poklesová kotlina). Toto zpoždění a předstih 

prvních projevů sedání před čelbou lze pro dané geotechnické podmínky na 

konkrétní stavbě vypozorovat.  

Doplní-li se standardně prováděné konvergenční měření o měření extruze 

čelby budou informace o deformacích  horninového prostředí před čelbou 

(extruze) a po průchodu čelby (konvergence) komplexnější. Čím větší deformace 

se odehrají před čelbou, tím větší a rozsáhlejší bude poklesová kotlina.  
To znamená, že jedním ze způsobů predikce velikosti poklesové 

kotliny a jejího vývoje je měření konvergencí spolu s extruzí čelby. 
 

5. Zahajovat provádění monitoringu ve větším předstihu před zahájením 

ražeb 

Tento bod souvisí s eliminací parazitních jevů při provádění monitoringu 

viz příklad dilatace vysoké budovy vlivem teplotních změn v bodě 3 výše. Větší 

předstih (dle autorových zkušeností v řádu týdnů) umožní parazitní vlivy lépe 

eliminovat (nebo je alespoň rozpoznat před vlastní ražbou). 
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6. Více využívat možnosti kontinuálního monitoringu a dálkového přenosu 

dat 

Automatizací monitoringu a dálkovým přenosem dat ke geotechnikovi  

a dalším účastníkům výstavby se zkrátí prodleva mezi provedením měření a jeho 

interpretací. To umožní skutečné řízení ražeb na základě výsledků monitoringu. 

Vzhledem k rozvoji rychlých strojních ražeb i v podmínkách České republiky ani 

jiná cesta není možná. 

 

7. Provádět pasportizaci budov v předpokládané poklesové kotlině včetně 

stavebnětechnického průzkumu 

Stavebnětechnický průzkum by měl být zaměřen především na způsob 

a provedení založení objektu. Informace o způsobu založení objektů v poklesové 

kotlině jsou pro vyhodnocování vývoje poklesové kotliny a její predikci zásadní. 

 

8. Volit metodu monitoringu podle velikosti a rychlosti očekávaných 

deformací 

To znamená volit metodu měření podle toho, jak velké deformace se 

předpokládají. Například při strojních ražbách TBM, kde se předpokládané 

poklesy terénu pohybují v řádu milimetrů, budou nároky na přesnost měření 

sedání větší než u ražeb NRTM, kde jsou předpokládané poklesy terénu  

v řádu centimetrů.  

 

V neposlední řadě je potřeba zmínit jeden smluvní aspekt provádění 

monitoringu. Monitoring bývá prováděn buď pro zhotovitele stavby nebo pro 

investora. V každém případě by jeho provádění mělo být pružné, nesvázané 

zadávací dokumentací monitoringu (dále jen DVZ) v počtu měření klíčových 

položek - měření deformací. V DVZ uvažované počty měření by měly být pouze 

předpokladem, který je možné zpřesňovat během vlastní realizace stavby  

a monitoringu (tzn. zvyšovat nebo snižovat počet měření vůči DVZ dle potřeby). 

Jedině tak může být monitoring skutečně komplexní. 
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Návrhy na zlepšení přístup k monitoringu obecně 
 

Monitoring obecně podmiňuje bezpečnou a zároveň ekonomickou ražbu 

tunelu. Teoreticky monitoring umožňuje ražbu s použitím prvků observační 

metody, kdy se postup výstavby a projekt díla upravuje podle skutečného chování 

horninového prostředí a ostění tunelu. Prakticky se však tento přístup  

v podmínkách České republiky zatím dostatečně nepoužívá.  

Není běžné mít projekt ražeb flexibilní víc, než jen v položkách zajištění 

výrubu (počet a délka radiálních a čelbových svorníků). Není běžné, aby projekt 

dokázal pružně reagovat i v otázce rozteče výztužných rámů a tloušťky 

stříkaného betonu. 

Přitom výsledky monitoringu, včetně inženýrskogeologického sledu čeleb 

a geotechnického hodnocení, jsou podkladem pro inverzní analýzu statických 

výpočtů. Stává se, že projektant - statik nechce, nebo nedokáže inverzní analýzu 

provést na základě výsledků monitoringu bez toho, aby dostal další zpřesnění 

geotechnických parametrů horninového prostředí. 

Pokud se výše popsaný přístup nezmění, monitoring se nemůže stát 

plnohodnotným nástrojem pro predikce deformací a snižování geotechnického 

rizika ražeb.  

Na druhou stranu ani monitoring není všelék. Monitoring sleduje projevy 

interakce horninového prostředí a stavební činnosti. Horninové prostředí není 

možno popsat tak dokonale, aby se nebezpečí geotechnického překvapení při 

provádění ražeb dalo zcela vyloučit. Ani ve vlastním provádění ražeb  

i monitoringu nelze vyloučit nahodilosti a nepřesnosti (lidská chyba, porucha 

stavebního stroje, porucha měřicího přístroje), které výsledek - postup stavebních 

prací a provádění monitoringu - mohou negativně ovlivnit.  
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9. Závěr 
 

Tato práce se zabývala geotechnickou problematikou ražeb mělkých 

tunelů v městských aglomeracích v měkkých horninách. Autor měl příležitost 

během posledních let pracovat jako geotechnik na několika tunelech na kterých 

byl prováděn podrobný monitoring a na různých pozicích se podílel na jeho 

provádění, zpracovávání a hodnocení výsledků i jejich využívání v rozhodovacím 

procesu při ražbách. Kromě toho se zúčastnil výzkumných projektů s danou 

problematikou. To mu umožnilo komplexní přístup, pracovat s velkým množstvím 

dat a formulovat problémy, které je třeba při dalším rozvoji monitoringu řešit.  

Hlavním cílem předložené disertační práce proto bylo zdokonalení 

nástrojů pro predikci vývoje poklesové kotliny v prostoru a čase. To má totiž 

v městské zástavbě zásadní význam pro ekonomický a zároveň bezpečný způsob 

ražby s minimalizací dodatečných nákladů na odstranění nepřijatelných důsledků 

ražby na povrchovou zástavbu a infrastrukturu. A právě v této oblasti stávající 

praxe v České republice stále pokulhává za reálnou potřebou.  

 

Výstupy z předložené práce jsou především podněty na zlepšení 

metodického provádění monitoringu. Konkrétní návrhy na zvýšení vypovídací 

hodnoty grafických výstupů z monitoringu a na úpravu některých metodických 

zásad, které je nutno dodržovat, aby vypovídací schopnost měření nebyla 

znehodnocována, byly shrnuty v kapitole 8 spolu s návrhy na zdokonalení  

a zvýšení spolehlivosti predikce poklesové kotliny. 

 

Teoretickým příspěvkem práce je osvětlení některých aspektů 

deformačních procesů vyvíjejících se okolo výrubu tunelu během ražby a jejich 

význam pro tvorbu a vývoj poklesové kotliny.  

Praktickým přínosem této práce je, že výše uvedené poznatky a podněty 

byly v České republice zapracovány do technických podmínek Ministerstva 

dopravy ČR č. 237 "Monitoring tunelů na dopravních komunikacích" [V26] a ve 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 
Tunelování v měkkých horninách 

Autoreferát disertační práce – Ing. Tomáš Ebermann 
 

 
Studijní obor: 3607V035 Geotechnika                                                                                        27 
Školitel: doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc. 

Slovenské republice do Technicko-kvalitatívnych podmienok Slovenskej správu 

ciest časť 28 "Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlne" [V27], na 

jejichž zpracování se autor spolupodílel. Správnost těchto závěrů potvrdila před 

schválením Technických podmínek široká oponentura odborníků na tunelové 

stavitelství.  
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