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ANOTACE 

Tato disertační práce se věnuje problematice navrhování a zatěžování definitivního ostění 

tunelů teplotními vlivy. Periodicky se opakující napěťové změny v tunelových ostěních 

způsobené kolísáním teplot v tunelech mohou působit jako velmi závažný faktor při návrhu 

celého díla. V zemích se čtyřmi ročními obdobími jako je Česká republika, které 

charakterizují rozdílné teploty a rovněž i kolísání teplot během dne, nelze tento jev opominout 

a musí být zahrnut v návrhu při posouzení životnosti tunelových ostění. Jedním z hlavních 

důvodů věnování se problematice teplotního zatížení definitivního ostění je absence platné 

národní normy nebo vyhlášky. 

Práce se věnuje jak části teoretické, tak části praktické. Vliv naměřených výsledků byl 

ověřen pomocí matematického modelování metodou konečných prvků. Byl použit rovinný i 

prostorový model. V teoretické části se práce věnuje shrnutí obecných znalostí o výstavbě a 

funkci definitivního ostění a jeho způsobu zatížení. V praktické části jsou shromážděny 

výsledky měření na tunelu Klimkovice, kde byl instalován kontinuální monitoring chování 

definitivního ostění. Tato data jsou velmi vzácná a poměrně ojedinělá. Z výsledků měření 

byly stanoveny hodnoty zatížení definitivního ostění a průběh teplotního spádu. Tyto 

výsledky byly zadány ve výpočtech a srovnávány s německou drážní směrnicí. 

Závěrem disertační práce by mělo být doporučení pro aplikaci teplotního zatížení na 

definitivní ostění tunelů. Toto doporučení vychází z výsledků dlouhodobého měření a 

výpočetní analýzy. 
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ANNOTATION 
 This dissertation thesis deals with the design and loading of the final tunnel lining by 

temperature influences. Periodic stress changes in tunnel linings caused by the temperature 

fluctuations in the tunnels can act as a very significant factor in the design of the whole work. 

In countries like the Czech Republic, with four seasons characterized by different 

temperatures as well as temperature variations during the day, this phenomenon cannot be 

ignored and must be included in the proposal when assessing lifetime of the tunnel lining. 

One of the main reasons for concentrating on the issue of the final lining load is the absence 

of applicable national standards or regulations. 

 The work focuses on both the theoretical and practical part. Influence of the measured 

results was verified through mathematical modelling using the finite element method. There 

was used a planar and a spatial model. The theoretical part summarizes the general knowledge 

about the construction and function of the final lining and a type of the load. In the practical 

part there are collected measurements of the Klimkovice tunnel where a continuous 

monitoring of the behavior of the final lining was installed. These data are very rare and quite 

unique. The results of the measurements determined the final lining load and a process of the 

temperature gradient. These results have been entered in the calculations and compared with 

the German railway Directive. The final part of this thesis takes a recommendation for 

thermal load on the final tunnel lining. This recommendation is based on the results of long-

term measurement and computational analysis. 
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1  ÚVOD 

Statické působení tunelového ostění závisí na interakci s horninovým masivem a jeho 

zatížení je závislé na mnoha faktorech: tuhosti ostění, velikosti výrubu, geotechnických 

podmínkách, postupu výstavby a v neposlední řadě na klimatických podmínkách. Posuzovaná 

konstrukce je obvykle mnohokrát staticky neurčitá a nelze také přímo aplikovat metody 

navrhování podle mezních stavů ve formě běžné u pozemních konstrukcí nebo mostů. 

Zkušenosti s dlouhodobou funkcí a skutečným namáháním jsou ve světě různé s ohledem na 

dobu, po jakou jsou využívány současné metody výstavby, ale i tam nelze zcela objektivně 

vyhodnotit reálné působení. Navíc Česká republika má jistá specifika navrhování a výstavby, 

a proto je třeba ověřit tyto skutečnosti i v našich podmínkách. 

Geologické podmínky, směrové, výškové a dispoziční řešení tunelových tras, ale především 

délka tunelů a strojní potenciál prováděcích firem v České republice jsou důvody, proč 

v poslední době naprosto rozhodující většina našich ražených tunelů je navrhována na 

principech konvenčního tunelování pomocí „Nové rakouské tunelovací metody“ (NRTM). 

Systém NRTM mimo jiné spočívá ve využití dvou typů ostění pro zajištění vyrubaného 

prostoru. Dočasné - primární ostění (zpravidla vrstva vyztuženého stříkaného betonu se 

svařovanými sítěmi, doplněná svorníky) zajišťuje vyražený prostor po dobu výstavby. V této 

fázi obvykle dochází k ustálení deformací a k přeskupení napětí v masivu. Definitivní - 

sekundární ostění představuje trvalou nosnou konstrukci přenášející veškerá působící zatížení 

po celou dobu životnosti díla. Definitivní ostění je tvořeno zpravidla betonovou nebo 

železobetonovou monolitickou konstrukcí, skládající se v příčném řezu z horní klenby 

uložené na bočních opěrách a případně spodní klenby. Vyztužení spodní a horní klenby tvoří 

obvykle vrstvy svařovaných ocelových sítí u obou povrchů ostění, ke kterým se přidávají 

příložky z betonářské výztuže podle výsledků statických výpočtů. Doposud bohužel jen 

výjimečně bylo u našich moderních tunelů využito definitivní ostění pouze z betonu prostého. 

U nové rakouské tunelovací metody, která byla použita na všech tunelech vybavených 

tenzometry, přenáší v době výstavby veškerá zatížení primární ostění spolu s okolním 

horninovým masivem. Následně se vybetonuje ostění sekundární, které je od primárního 

zpravidla odděleno hydroizolací. Ve statickém výpočtu se obvykle předpokládá, že primární 

ostění se časem rozpadne a zatížení bude přenášet pouze sekundární ostění. Zda k tomu dojde, 

v jaké míře a za jak dlouho, není v našich podmínkách doposud přesvědčivě prokázáno a 

prováděná měření by měla pomoci objasnit, jak se tento přesun zatížení projeví na 

sledovaných tunelech. Protože jde o tunely nové, je současné zatížení sekundárního ostění 

poměrně malé a k jejich významnějšímu využití teprve dojde. Tomu odpovídají i dosud 

naměřené hodnoty poměrných deformací, které se pohybují ve velmi malých hodnotách. 

Časový průběh již v současnosti poukazuje na setrvale mírně rostoucí nárůst deformací 

v čase. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  

Disertační práce bude zaměřena zejména na vyhodnocení vlivů sledovaných hodnot změn 

teploty v definitivním ostění. Cílem práce by mělo být doporučení oboru hodnot pro zatížení 

definitivního ostění tunelů teplotními vlivy. Výsledky by měly být uplatněny při výpočtu a 

návrhu definitivních ostění. Výpočet definitivního ostění je náročný zejména na aplikaci a 

aktivaci potřebných zatížení (teplota, smrštění). Dalším problémem je i proměnlivá tloušťka 

ostění. Modelování narůstající tloušťky ostění bývá dost častým omezením při volbě 

vhodného softwaru, stejně jako požadované výsledky (vnitřní síly, napětí). Proto při 

zpracování práce bude využit programový systém, který umožňuje tyto požadavky zvládnout. 

Analýza definitivního ostění by měla být provedena numerickou metodou konečných prvků 

na dostupných softwarech (Cesar LCPC, Midas GTS) s možností aplikace teplotního zatížení. 

Pro vyhodnocení chování sekundárního ostění byly na vybraných stavbách umístěny 

snímače teploty a přetvoření. Vzhledem k dostupnosti dat byla zvolena stavba tunelu 

Klimkovice a na této stavbě bude provedeno vyhodnocení kontinuálního měření těchto 

parametrů.  

 

V práci bude provedena analýza sledovaných teplot: 

- Stanovení období s minimální a maximální teplotou na obou stranách ostění 

- Stanovení detailního průběhu vývoje teplot za krátký časový úsek (24 hodin, 4 hodiny, 

1 hodina) 

- Stanovení střední hodnoty teploty v profilu a rozdílů mezi rubem a lícem výztuže 

- Určení rychlosti změny maximální teploty mezi oběma povrchy ostění 

- Stanovení rychlosti odezvy na změnu venkovní teploty uvnitř tunelu 

- Časové vyhodnocení maximálních teplot pro jednotlivé snímače (čas, ve kterém byla 

dosažena maximální teplota) 

- Vyhodnocení hodnot hydratačního tepla při tuhnutí betonové směsi 

 

Cílem disertační práce bude shrnutí a analýza doposud nasbíraných dat z měření na tunelu 

Klimkovice v rámci monitoringu sekundárního ostění, které stále běží. Dlouhodobé sledování 

vývoje deformací a teplot v ostění nabízí možnost upravit postup při návrhu definitivních 

ostění v budoucnu. Velké množství dat nasbíraných během měření je jedinečné a dává nám 

přesnou odpověď na procesy vznikající při provozu díla. 

 

Výše uvedené cíle analýzy měření budou zohledněny ve výpočtu zatížení definitivního 

ostění. V rámci numerických modelů bude proveden výpočet zatížení pro různé teploty a 

teplotní rozdíly. Tyto hodnoty budou uvažovány jako zatížení modelovaného definitivního 

ostění. Pro takovýto výpočet se hodí zejména programový systém Cesar LCPC. Úloha bude 

řešena jako osově symetrická rovinná úloha. Z modelu ostění se pak dále stanoví průběhy 

vnitřních sil a napětí. Tyto výsledky budou porovnávány s hodnotami, které jsou předepsány 

směrnicí DS 853. Pro přesnější analýzu bude proveden i 3D model tunelového pásu 

v programu Midas GTS, který bude také zatížen rozdílnými teplotami mezi rubem a lícem. 
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3 METODY ZPRACOVÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Pro zpracování práce je použito jak výsledků měření v reálných podmínkách na referenční 

stavbě, tak modelování těchto podmínek pomocí matematického modelu. Pro zjištění 

skutečného stavu namáhání konstrukce a jejího zatížení je potřeba instalovat vhodný 

monitorovací systém. Proto v rámci geotechnického monitoringu byla umístěna do 

definitivního ostění tunelu zařízení ke sledování poměrných deformací a teploty, strunové 

vibrační tenzometry. Pomocí tenzometrického a odporového měření jsou získávány hodnoty 

poměrných deformací a teploty v daném místě betonového ostění v průběhu času. Konstrukce 

tenzometrů je velice robustní a spolehlivá a umožňuje jejich funkci po dobu mnoha let. Naše 

nejstarší zkušenosti s uvedenými tenzometry trvají již 20 let. Předpokládá se, že změny 

v zatěžování definitivního ostění horninovým masivem jsou pomalé, a proto po uklidnění 

deformací postačí odečítání hodnot v delších intervalech. Tenzometry jsou umístěny ve 

vybraných příčných řezech, které jsou pokud možno významně namáhány. Jde o místa 

s vysokým nadložím, v nepříznivých geologických poměrech, případně s vysokou hladinou 

podzemní vody apod. Rozmístění tenzometrů v příčném řezu je určeno tak, aby bylo 

sledováno působení v oblastech s extrémními kladnými i zápornými ohybovými momenty. 

Vychází se rovněž z předpokladu jisté symetrie a očekává se, že symetricky umístěné 

tenzometry by měly poskytovat též přibližně symetrické hodnoty deformací a tím dosáhnout 

jisté kontroly vlastního měření. 

Naměřené hodnoty poměrných deformací mohou být porovnávány s výsledky podobných 

měření na jiných tunelech nebo s výsledky měření na betonových vzorcích. Je třeba si 

uvědomit, že naměřená hodnota je součtem několika vlivů. Zahrnuje obvykle pružnou 

deformaci betonu od zatížení, deformaci od smršťování a dotvarování betonu a deformaci od 

změny teplot. Dále je třeba sledovat i materiálové parametry betonu, aby bylo možné 

přepočtem odvodit napětí, která v betonu (resp. ve výztuži) mohou vznikat. Existuje též 

možnost přepočítávat poměrné deformace podle předpokladu, že beton a výztuž se deformují 

shodně (vzhledem k soudržnosti) a přes modul pružnosti oceli stanovit napětí ve výztuži. Je 

však nutné připomenout, že výztuž je namáhána nejen vlivem vnějšího zatížení ostění, ale též 

vlivem vnitřních pnutí, která vznikají např. od smršťování betonu. Čím je stupeň vyztužení 

menší, tím větší budou napětí v oceli od smršťování betonu. (8 – Aldorf, 2010) 

Tenzometry v ostění tunelů umožňují zároveň i měření teploty díky integrovanému 

teplotnímu čidlu (obrázek č. 1). Spolu s poměrnými deformacemi jsou tak odečítány i 

hodnoty okamžitých teplot v místě tenzometru. Na referenční stavbě tunelu Klimkovice byly 

použity snímače firmy Geokon model 4200. Byly vytvořeny dva měřící profily ve vzdálenosti 

140 m od sebe. První profil byl osazen do tunelového pásu, označený jako B90, ve 

vzdálenosti 50m od vjezdového portálu. Tento tunelový pás je těsně u přechodu z ražené části 

do hloubené. Druhý profil byl umístěn 190m od vjezdového portálu do tunelového pásu 

s označením B78. O měření rozhodla rada monitoringu jako o prostředku pro ověření chování 

definitivního ostění, jeho zatížení a zjištění teplotního spádu v ostění. Celkem bylo osazeno 

24 snímačů do betonového ostění (viz obrázek č. 2), dva snímače teploty ve stropě a čtyři 

snímače v hornině (instalace před provedením izolací). Rozmístění snímačů je zobrazeno na 

obrázku č. 4 a platí pro oba měřící profily. 
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Obrázek č. 1 Strunový tenzometr do betonu GEOKON 4200 (www.geokon.com) 

 

Parametry snímače firmy GEOKON Model 4200: 

Standartní rozsah 3000µε 

Rozlišení    1,0 µε 

Přesnost    ±0,5% F.S. 

Nelinearita   <0,5% F.S. 

Teplotní rozsah  -20°C až +80°C 

Aktivní délka  153mm 

Teplotní roztažnost 12.0 ppm/°C 

Odpor cívky  180 Ω 

Typ kabelu   stíněný 4x22 

Výchozí frekvence 800Hz 

 

 
Obrázek č. 2 Ukázka instrumentace snímače (foto Inset) 

http://www.geokon.com/
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Pro měření teplot bylo použito celkem šest snímačů firmy Geokon model 4700. Jedná se o 

vibrační strunové měření teploty, kdy změnou teploty dochází k přetvoření ocelového těla 

snímače a tím i ke změně frekvence na vnitřní struně. Výhodou toho měření je kompatibilita 

se strunovými tenzometry a možnost použít stejného odečítacího zařízení. Odečet je umožněn 

i na velké vzdálenosti. Standardní rozsah měření je od -20°C do +80°C. Přesnost je ±0,5°C. 

Čidlo není určeno pro rychle měnící se teploty a teplotní rovnováha nastává po 15 minutách. 

Pro trvalé odečítání měřených hodnot byly všechny snímače připojeny do multiplexru 

Geokon model 8032. Tyto multiplexry byly pro každý měřicí profil instalovány samostatně. 

Data ze snímačů byla sdružována v multiplexru a zaznamenávána v datalogeru Geokon typ 

Micro 1000 (obrázek č. 3). Kapacita datalogeru je až 96 strunových snímačů. Paměť je 4 MB. 

Napájení paměti je pomocí 12 V baterie a připojení do elektrické sítě. Odečet dat umožňuje 

celá řada připojení, od kabelového přes bezdrátové, rádiové, síťové připojení atd. Ovládání a 

nastavení datalogeru je zajištěno pomocí speciálně dodávaného softwaru. 

Celé zařízení bylo uvedeno do provozu 28. 5. 2006 na bloku B90. Blok B78 byl připojen 6. 

7. 2006. Monitorovací systém pracoval bez poruchy až do 27. 3. 2008, kdy došlo k poruše 

(téměř 9 měsíců bylo odečítání přerušeno). K další poruše datalogeru došlo dne 11. 6. 2009 

(pravděpodobně v důsledku přepětí od blesku) a automatické odečítání bylo obnoveno až 

v polovině září 2009 (3 měsíce). Tyto okolnosti způsobily, že v letním období let 2008 a 2009 

nebyly teploty zaznamenány a výsledky měření nemohly být zhodnoceny z hlediska výskytu a 

ovlivnění maximálními letními teplotami. (8 – Aldorf, 2010). Veškeré vybavení bylo 

instalováno firmou Inset s.r.o. v rámci monitoringu na tunelu Klimkovice. Autor práce byl 

přítomen při instalacích snímačů a celého systému. 

 

 
Obrázek č. 3 Sestava pro automatický odečet dat  – multiplexr (vlevo), dataloger (vpravo) 

(www.geokon.com) 

 

V rámci zpracování práce bude využíváno i matematické modelování. Konkrétně se jedná o 

programy Cesar LCPC firmy Itech z Francie a Midas GTS firmy Midas IT z Koreje. Oba 

systémy pracují na základě metody konečných prvků, umožňují zadávání rozdílného 

teplotního zatížení v modelu, jsou plně trojrozměrné a umožňují provádění prostorových 

analýz. Pro výpočet v systému Cesar bude využit pouze 2D model, a to zadáním osově 

symetrického modelu příčného průřezu definitivního ostění tunelu Klimkovice, který bude 

http://www.geokon.com/


Disertační práce: Analýza teplotního zatížení definitivního ostění tunelových staveb 
 

9 

 

zatěžován pouze vybranými kombinacemi zatížení (vlastní tíha, letní teplota, zimní teplota). 

Teplotní vlastnosti jsou zadávány pomocí hodnot koeficientu tepelné vodivosti a objemové 

tepelné kapacity. Bližší popsání těchto hodnot a tepelných výpočtů bylo provedeno již 

v disertační práci J. Restrepa z roku 2005.  

V programovém systému Midas GTS je také umožněno zadávání rozdílných teplotních 

zatížení a vyhodnocení následného napěťodeformačního pole. Teplotní vlastnosti jsou 

zadávány prostřednictvím teplotních roztažností materiálů α. 

Pro zpracování výsledků měření bude využit systém MS Excel a jeho nástroje. 

 

 

4x GEOKON Model 42001x GEOKON Model 4700

1x GEOKON Model 4700

4x GEOKON Model 4200

4x GEOKON Model 4200

1
2

3

 
Obrázek č. 4 Rozmístění měřících čidel v profilu klenby 
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4  TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

Sekundární ostění štol a tunelů musí zabezpečit spolehlivou funkčnost těchto podzemních 

konstrukcí po dobu životnosti její stavební části. Ta se předpokládá u tunelů 100 let, u štol 

obvykle 60 let. Po tuto dobu musí být zaručena statická nosnost a tím i bezpečnost provozu i 

požadovaný stupeň vodotěsnosti ostění. Konstrukční uspořádaní ostění závisí na: 

- účelu, kterému má podzemní stavba sloužit; 

- geologických, hydrogeologických a geotechnických podmínkách v trase; 

- materiálu ostění; 

- zvolené technologii výstavby. 

Zásadní otázkou je, zda požadavky na spolehlivou funkčnost a vodotěsnost během 

životnosti konstrukce je možno dosáhnout jednovrstvým „primárním“ ostěním, kterým se 

zabezpečuje výrub během ražení nebo je nutné do primárního ostění vbetonovat vnitřní – 

„sekundární“ ostění, chráněné celoplošnou plášťovou hydroizolací. Jednovrstvá ostění se 

zpravidla navrhují: 

- při výstavbě štol a tunelů v otevřených a pažených výkopech nad hladinou podzemní 

vody, respektive pokud je možno hladinu vody po dobu výstavby snížit. Tehdy je 

možno primární ostění vytvořit z monolitického vodostavebního betonu nebo 

železobetonu a zabezpečit i vodotěsnost pracovních a dilatačních spár, případně 

smontovat vodotěsné prefabrikované ostění. Pro zajištění dlouhodobé vodotěsnosti 

prefabrikovaného ostění (zejména proti působení agresivních podzemních vod) je 

možno na rub povrchu ostění nanést hydroizolační nátěr, respektive rozložit fóliovou 

izolaci, chráněnou proti mechanickému poškození ochrannou přizdívkou; 

- při výstavbě štol a tunelů metodou protlačování, respektive naplavování prostorových 

dílců vyrobených z vodostavebního betonu, kde je vyřešena i vodotěsnost spojů; 

- při moderních metodách ražení pomocí tunelovacích strojů. 

 

Vodotěsnost jednovrstvých ostění je o mnoho obtížnější dosáhnout při konvenčním, 

respektive strojním (TBM) ražení tunelů, zejména pokud se razí hluboko pod hladinou 

podzemní vody. Je samozřejmé, že jednovrstvá vodotěsná ostění jsou mnohem levnější a 

jejich výstavba je méně pracná než budování dvouvrstvých ostění. Vývoj vede jednoznačně 

k jednovrstvým ostěním, zejména při výstavbě v příznivých hydrogeologických podmínkách. 

Jednovrstvá ostění ze stříkaného betonu při konvenčním ražení (NRTM), respektive 

prefabrikátů při strojním ražení (TBM) byla např. v Německu a Švýcarsku realizována a 

spolehlivě slouží už několik roků. Všeobecně však převládá mezi odborníky názor, že je 

nemožné odhadnout, jak se změní za 60 let, respektive za 100 let životnosti podzemních 

staveb režim podzemních vod v blízkosti tunelu (např. v důsledku vybudování vodních nádrží 

na povrchu, regulace a zvýšení hladiny podzemní vody). Proto se při strojním a hlavně u 

konvenčně ražených štol a tunelů jednoznačně upřednostňují dvojvrstvá ostění. (Klepsatel, 

2005) 

4.1 Sekundární ostění konvenčně ražených tunelů (NRTM) 

Ostění je zpravidla z monolitického betonu. Navrhování armovaných betonů u nás zatím 

převládá nad prostým betonem. Železobeton se navrhuje zejména v úsecích se zhoršenou 

kvalitou horninového prostředí (připortálové úseky, poruchové zóny v masívu), respektive 

tam, kde je průřez výrubu rozšířený nebo oslabený (odstavné zálivy, propojovací chodby, 

tunely ražené blízko sebe) dle statického výpočtu. Krytí výztuže betonu, na líci ostění má být 
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minimálně 40 mm, z důvodu ochrany při požáru v tunelu. Na rubu by mělo krytí dosahovat 

minimálně 30 mm, aby byla chráněna hydroizolační fólie proti poškození. 

Betonáž sekundárního ostění se může začít až po ustálení konvergencí výrubu, respektive 

když jejich rychlost klesne pod stanovenou hodnotu. Minimální tloušťka betonu je 250 mm 

pro nevyztužený beton s plošnou hydroizolací a 300 mm pro vyztužený beton. Minimální 

třída betonu je C 25/30. Vyžaduje se také určitý stupeň odolnosti proti agresivitě vody, 

vodotěsnosti a mrazuvzdornosti v připortálových úsecích ve smyslu platných předpisů.  

 

Stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1: 

1. Bez nebezpečí koroze – X0 

2. Koroze vlivem karbonatace – XC 

3. Koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody- XD 

4. Koroze vlivem chloridů z mořské vody - XS 

5. Působení mrazu a rozmrazování s rozmrazovacími prostředky nebo bez nich - XF 

6. Chemické působení - XA 

Stupně vlivu prostředí převzaty z: Příručka technologa, 2005. 

 

Při návrhu se uvádí příslušná třída betonu podle pevnosti a odolnosti prostředí, např. pro 

klenbu tunelu je vhodný beton třídy C25/30 – XC1, XF1 (beton do vlhkého prostředí 

s působením mrazu). V současné době nastupuje trend moderních betonových směsí, jakými 

jsou například samozhutnitelné betony s příměsí polypropylenových vláken apod. 

 

4.2 Bednění pro betonáž ostění 

Konstrukčními částmi sekundárního ostění jsou horní klenba, základové pásy a spodní 

deska nebo spodní klenba (protiklenba). Nejnáročnější je betonáž horní klenby. Provádí se 

nejčastěji z pojezdového ocelového bednění – bednicího vozu, který se pohybuje po kolejové 

dráze, umístěné na vodících pásech budovaných v předstihu pod opěrami sekundárního 

ostění. Je to nevyhnutelné, neboť hmotnost betonu v 10 m dlouhé sekci bednění je více jak 

200 tun a hmotnost vlastního bednicího vozu je také několik desítek tun. Délka bloku 

betonáže nemá přesahovat 12 m. Standardně jsou délky bednicího vozu 10 a 8 m (zejména 

pro tunely betonované ve směrových obloucích). 

Bednicí vozy s ohledem na rozměry tunelu a požadovanou samonosnost bednění, 

naplněného betonovou směsí musí mít masivní konstrukci – vyztužená žebra mají výšku až 

několik desítek centimetrů. Nejsou proto teleskopické, je možno je sklopit jenom do té míry, 

aby se bednění odtrhlo od povrchu zatvrdnutého betonu a ještě v nezabetonovaném páse se 

mohl bednicí plášť očistit a ošetřit. Trvalou součástí bednicího dílu je transportní vůz – 

zpravidla samohybný, umožňující bednění přemístit a pomocí hydraulických válců přesně 

nastavit do požadované polohy. Transportní vůz je portálový, aby pod ním mohla probíhat 

doprava v tunelu (obrázek č. 5). Vůz nese i rozvodné potrubí, umožňující dopravit betonovou 

směs do betonovacích otvorů rozmístěných v plášti. 

Detailní uspořádání bednicího dílce závisí na požadavcích plynoucích z charakteru tunelu: 

- při kratších tunelech s podélnou ventilací je bednicí plášť hladký; 

- při dlouhých tunelech s polopříčnou nebo příčnou ventilací je v bednění vytvořený 

ozub na uchycení mezistropu vymezujícího větrací kanál. Součástí bednění potom musí 

být i vůz s bedněním mezistropu. 

- když v ostění dopravních tunelů musí být vytvořeny zálivy na odstavení porouchaných 

vozidel, různé výklenky, zárodky propojovacích chodeb mezi tunelovými rourami, 
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dodávají se základním bedněním i různé speciálně tvarované dílce, které se přichycují 

při betonáži na rub základního dílce bednění; 

- do bednění se osazují navíc různé hadicové chráničky na kabelové rozvody a krabice. 

 

Bednicí vozy jsou drahým a konstrukčně náročným zařízením. Proto se při výstavbě 

krátkých tunelů nebo atypických průřezů (rozšíření, odbočky) nahrazují systémovým 

montovaným bedněním. Betonáž dna tunelu nevyžaduje zvláštní zařízení, povrch spodní 

klenby se upravuje pomocí šablony. (Klepsatel, 2005) 

 
Obrázek č. 5 Portálový bednící vůz (foto vlastní) 

4.3 Postup při betonáži 

Vzhledem k vysokým počátečním nákladům na bednicí vozy a množství betonu 

potřebného na naplnění jednoho bednění je postup při betonáži ostění odlišný než při betonáži 

ostění štol. S betonáží můžeme začít již před prorážkou tunelu s určitým odstupem za čelbou 

nebo až po jeho prorážce, což je organizačně méně náročné, nedochází ke kolizím hlavních 

činností. Podle délky tunelu můžeme potom postupovat z jednoho nebo z obou portálů. Na 

každém pracovišti můžeme pracovat s použitím jednoho nebo dvou bednicích vozů. Zásadou 

je dodržení 24 hodinového pracovního cyklu na zabednění, na vybetonování a odbednění 

jednoho pásu. K tomu jsou na návrh betonové směsi stanovené minimální odbedňovací lhůty 

od 8 hodin, během kterých má mladý beton dosáhnout pevnost 3 MPa. Kontrola pevnosti se 

uskutečňuje na čelech úseků, které mohou být odbedněny dříve, nebo v oknech na betonáž.  
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Postup při betonáži je následující: 

a) při použití jednoho bednicího vozu se bednicí vůz po osazení do požadované polohy 

(kontroluje se geodeticky) ukotví do otvorů v úložných pásech kolejí, čímž se zabezpečí i 

spolehlivý přenos horizontálních sil v bednění od čerstvého betonu. Čelo bednění se potom 

uzavře pomocí „masky“ přizpůsobené tvaru líce primárního ostění. Potom se k bednicímu 

dílci přiváží v autodomíchávačích beton, čerpá se potrubím do bednění a zhutňuje se 

příložnými vibrátory, které jsou trvalou součástí bednicího vozu. Beton se rozmísťuje 

rovnoměrně vlevo i vpravo. Aktuální výška hladiny betonu v bednění se kontroluje přes okna, 

která se postupně uzavírají. Rozdíl ve výšce povrchu betonu na protilehlých stranách bednění 

nesmí přesáhnout 1 m a rychlost betonáže 2,5m (výšky) za hodinu. Betonáž bloku 

sekundárního ostění musí být realizována bez přerušení v jedné pracovní operaci. 

b) při použití dvou bednicích vozů na jednom pracovišti se při betonáži postupuje obkročmo. 

Do prvního bednicího vozu se betonují všechny liché pásy ostění, přičemž je potřeba zabednit 

obě čela bednicího vozu. S odstupem za nimi se betonují do vzniklých proluk sudé pracovní 

pásy, takže není potřeba zřizovat bednění čela a jednodušší je i nastavení bednění do 

požadované polohy. Když jsou na zřizování „masky“ vyčleněni dva pracovníci, osádka 

prvního bednicího vozu je početnější o 4 pracovníky. Postup při betonáži se potom zrychluje 

oproti postupu s jedním bednicím vozem na dvojnásobek. 

 

Vzhledem na krátkou dobu odbednění je třeba povrch čerstvého betonu ošetřovat proti 

rychlému vysychání, důsledkem kterého je vznik smršťovacích trhlinek na líci. Obvykle jsou 

dva postupy: 

- pojezdové ošetřovací vozy s vodotěsným pláštěm, který zabezpečuje požadované 

teplotní a vlhkostní prostředí pro mladý beton, 

- ochranné nástřiky, zabraňující rychlému odpařování vody z betonu. 

Po dostatečném zatvrdnutí betonu se dutiny ve vrcholu klenby zaplní stabilními 

nízkotlakovými injekčními směsmi (tlak 0,1 až 0,2 MPa). Injekční otvory musí být 

zabezpečené už při betonáži sekundárního ostění, aby při jejich dodatečném vrtání nedošlo 

k poškození hydroizolace. 

 

Povolená tolerance líce ostění dálničních tunelů je ± 30 mm v radiálním směru od 

projektovaného obrysu. Zahrnuje všechny nepřesnosti, které vznikají např. při geodetickém 

zaměření polohy bednění, jeho deformaci pod tíhou čerstvého betonu atd. Rovnost plochy líce 

je předepsaná hodnotou ± 20 mm na délce 10m. Zároveň je třeba zdůraznit, že sekundární 

ostění, zejména z nevyztuženého betonu může být spolehlivě nosné jen tehdy, když je 

zabezpečené jeho spolupůsobení s horninovým prostředím. V pevných skalních horninách je 

důležité, aby nezůstaly žádné dutinky mezi primárním ostěním a lícem výrubu, čehož se 

dosáhne jejich výplňovou injektáži. V méně pevných horninách a zeminách je zase důležité 

zabezpečit spolehlivý roznos tlaku horniny, přenášený ostěním na málo únosné podloží. 

Dosahuje se to vybetonováním masivní tuhé protiklenby. (Klepsatel, 2005) 

 

4.4  Statické řešení tunelových ostění, všeobecně 

Statické řešení tunelových ostění, které má vystihnout působení sil a konstrukce, je velmi 

obtížné. Spojuje to řada faktorů, které je nutné při řešení zohlednit: 

- tunely jsou liniové stavby. Geologické poměry jsou v jejich trase vždy proměnlivé – 

mění se ve větším nebo menším rozsahu. Je proto velmi obtížné rozhodnout o 

reprezentativních pevnostních a deformačních charakteristikách hornin a horninových 
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prostředí, které je třeba zadat do výpočtu. Navíc geologický průzkum horninového 

masívu je vždy jen „bodový“ a nevystihuje měnící se vlastnosti horninového kontinua. 

- při výstavbě podzemních staveb se používá široké spektrum různých metod výstavby, 

které horninové prostředí různým způsobem a v rozdílném rozsahu ovlivňují (výstavba 

v otevřených výkopech, konvenční a strojní ražení). To je potřeba při výpočtu 

zohlednit. 

- ostění podzemních staveb jsou závislá od zvolené technologie výstavby a jsou velmi 

rozdílná (prefabrikovaná, monolitická, vícevrstvá, budovaná v celku a po částech). To 

má samozřejmě vliv na statické schéma. Nejméně problémová jsou jednovrstvá ostění 

hloubených tunelů, nejsložitější jsou vícevrstvá ostění konvenčně ražených tunelů, 

která nemají navíc jasně definovanou tloušťku, a při zhotovování je velmi obtížné 

dosáhnout rovnoměrnou kvalitu materiálu ostění. 

- ostění tunelu je třeba dimenzovat na kombinace sil, které na ně působí po dobu 

výstavby i v různých časových obdobích během provozu po celou dobu jejich 

životnosti; 

- ve zvláštních případech, např. u mělkých tunelů, je třeba zohlednit i různé venkovní 

vlivy – dynamické odezvy od dopravy, přitížení od objektů na povrchu, změny 

v horninovém prostředí způsobené antropogenní činností v nadložích (starší podzemní 

díla) ovlivňující realizovanou stavbu apod. 

 

Tato složitost problematiky vyvolávala v minulosti i široké spektrum názorů na nutnost a 

efektivnost statického řešení ostění podzemních staveb od jejich úplné neznalosti až po 

neobjektivní přeceňování. Zvrat nastává až v poslední době s rozvojem výpočetní techniky, 

která umožňuje rychlé řešení náročných úloh se změnou vstupních parametrů v širokém 

rozsahu.  

Výpočet tunelových ostění je zpravidla vícestupňový a navazuje na stupeň inženýrsko-

geologického průzkumu podmínek výstavby a jednotlivých stupňů projektové přípravy 

stavby. Když není k dispozici dostatek podkladů o horninovém prostředí, používají se jen 

různé empirické, poloempirické a jednoduché grafické metody výpočtu vnitřních sil. Ve 

stádiu zpracování realizační dokumentace se volí různé numerické metody (polygonální, 

MKP, MHP). (Klepsatel, 2005, Kolymbas 2005) 

 

4.5 Výpočet sekundárního ostění 

Výpočetní model definitivního ostění se tvoří jedním z následujících způsobů: 

- když je zabezpečena funkčnost primárního ostění v období požadované životnosti 

podzemní konstrukce, ve výpočtovém modelu sekundárního ostění se počítá i 

s primárním ostěním jako nosnou součástí, 

- když není trvalá únosnost primárního ostění zajištěna, ve výpočtovém modelu 

definitivního ostění se počítá jen se sekundárním ostěním jako nosnou konstrukcí. 

Ve společné spřáhnuté konstrukci primární – sekundární ostění se zohledňují při 

dimenzování sekundárního ostění přírůstky zatížení po jeho vybudování a nově vznikající 

(provozní) zatížení. Při výpočtu definitivního ostění je možno ve výpočtovém modelu 

materiál primárního ostění zjednodušeně považovat za součást horninového prostředí. 

S kotvami, jako s prvkem zlepšujícím samonosnost horninového prostředí, možno počítat jen 

v případě, že je možné dokázat jejich účinnou antikorozní ochranu po dobu požadované 

životnosti objektu. 

Výpočtem s ohledem na vznik trhlin se dokazuje, že v monolitickém ostění nevzniknou 

trhliny. Výpočet je důležitý především pro vodohospodářské štoly, kde se požaduje 



Disertační práce: Analýza teplotního zatížení definitivního ostění tunelových staveb 
 

15 

 

vodotěsnost betonového ostění. U dopravních tunelů, kde je vodotěsnost zaručena plášťovou 

hydroizolací, jsou trhliny podmíněně přípustné, ale z estetických důvodů je potřeba je upravit. 

Prefabrikované železobetonové dílce montovaného ostění, pokud na ně nebude působit 

tlaková podzemní voda a nebudou proti ní chráněné hydroizolací, se počítají s ohledem na 

vznik trhlin ve všech stavech před montáží (skladovaní, doprava), při montáži a po 

smontování.  

V případě, že se na celou dobu předpokládané životnosti primárního ostění počítá při 

stanovení celkové únosnosti ve výpočtovém modelu s primárním a sekundárním ostěním jako 

samostatnými nosnými prvky konstrukce tunelu, je třeba zohlednit skutečnost, že v okamžiku 

zabudování sekundárního ostění se primární ostění nachází už v určitém stavu napjatosti a 

deformace. Tento stav odpovídá konkrétnímu průběhu zatěžování, vývoji pevnostních a 

přetvárných parametrů materiálu ostění v čase. Při výpočtu sekundárního ostění se počítá jen 

s přírůstkem zatížení horninovým tlakem, vznikajícím po zabudování primárního ostění a 

s nově vzniklými zatíženími, např. zatížení hydrostatickými tlaky podzemní vody při 

uzavřeném systému hydroizolace, teplotní rozdíly apod. 

Pokud není spolehlivě zabezpečena nosná funkce primárního ostění, je potřeba počítat 

s postupnou degradací jeho prvků (kotev, sítí, stříkaného betonu a oblouků) a jeho funkci 

postupně přebere sekundární ostění. Při výpočtu polygonální metodou je možné sekundární 

ostění zatížit zatížením, jehož velikost odpovídá velikosti kontaktního napětí na rozhraní mezi 

primárním ostěním a horninou. V případě použití mezilehlé izolace jde zpravidla jen o jeho 

radiální složku. Při výpočtu pomocí MKP je vhodné uvažovat v místě uložení izolace vhodný 

interface. (Klepsatel, 2005) 

 

4.6 Druhy zatížení 

Konstrukce ostění štol a tunelů se počítají na účinky kombinací těchto zatížení. 

A. Stálé zatížení: 

- vlastní tíha ostění 

- zatížení horninovým tlakem se zohledněním primární napjatosti horninového masívu 

(překonsolidace, tektonika, apod.) 

- zatížení zemním tlakem zpětným zásypem u tunelů budovaných v otevřené stavební jámě 

- zatížení budovami a jinými objekty v nadloží 

- účinek stálého předpětí ostění (pokud se uvažuje jako vnější síla) 

B. Náhodné dlouhodobé zatížení: 

- tlak podzemní vody 

- dlouhodobé technologické zatížení a vlivy vyvolané užíváním tunelu 

- dynamické vlivy periodického charakteru, vznikající např. v dopravních tunelech při 

provozu strojního zařízení 

C. náhodné krátkodobé zatížení: 

- zatížení od dopravy na povrchu nad raženým dílem, pokud se přenesou nadložím na 

ostění 

- krátkodobé zatížení vyvolané používáním tunelu 

- krátkodobé zatížení, vyvolané při výstavbě tunelu (injekční tlak, tlak lisů u štítů a 

protlačování) 

- dynamické zatížení neperiodického charakteru (trhací práce, stavební stroje) 

- zatížení teplotou 

D. náhodné mimořádné zatížení: 

- seismické účinky zemětřesení, 

- mimořádné zatížení stanovené speciálními předpisy. 
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Při stanovování velikostí zatížení působících na ostění podzemních děl je poměrně velká 

míra nepřesností. Týká se to především velikosti horninových tlaků v závislosti na zvolené 

technologii výstavby, např. skutečné tloušťky ostění zejména u konvenčně ražených štol a 

tunelů. Vypočítané hodnoty jednotlivých stálých zatížení je třeba proto přenásobit 

součinitelem spolehlivosti zatížení λf, jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 1. Hodnoty 

uváděné bez závorky se používají ve výpočtech tehdy, když zatížení působí na konstrukci 

nepříznivě, tj. zvětšuje její namáhání. V opačném případě se uvažují hodnoty součinitele λf, 

uvedené v závorce. 

 

Druh zatížení Součinitel λf 

Vlastní tíha monolitických a montovaných ostění u tunelů ražených 

plnoprofilovými razicími stroji 

1,00 

Vlastní tíha ostění při ražení výložníkovými frézami 1,05 

Vlastní tíha ostění konvenčně ražených tunelů 1,20 

Vlastní tíha horniny 1,1 (0,8) 

Svislý tlak horniny při dosazení celého nadloží 1,1 (0,8) 

Svislý tlak zeminy, pokud je počítá s klenbovým účinkem 1,5 (0,8) 

Svislý tlak skalních hornin s klenbovým účinkem 1,7 (0,8) 

Boční tlak horninového prostředí 1,2 (0,8) 

Vlastní tíha objektů v nadloží a na povrchu 1,1 (0,8) 

Na dlouhodobé nahodilé zatížení se doporučuje volit součinitel spolehlivosti λf 

Tlak podzemní vody na ostění 1,00 

Zatížení tlakem štítových lisů, rozpěrných desek TBM a injekční tlak 1,030 

Tabulka č. 1 Součinitelé zatížení (Klepsatel, 2005) 

 

U klasických pozemních a mostních staveb lze ve většině případů poměrně jednoznačně 

definovat zatížení, kterému musí nosná konstrukce odolávat. Konstrukce má rovněž poměrně 

přesně definovatelné geometrické a fyzikální parametry. V případě ražených tunelů jde 

naopak téměř vždy o kompaktní celek tvořený na jedné straně konstrukcemi ostění tunelu a na 

straně druhé okolním spolupůsobícím a zároveň zatěžujícím horninovým masivem. Určit 

přiměřené parametry k celému systému horninový masiv-ostění je velmi náročné. Zatížení 

horninovým tlakem vykazuje značný stupeň nejistoty a též tloušťka ostění může být vlivem 

různých okolností jiná, než předpokládá projekt. Při reálném návrhu ostění tunelů se proto 

vychází z řady zjednodušujících předpokladů. K těmto předpokladům se přidávají nejen 

normativní, ale i osobní bezpečnostní rezervy. Z toho plyne, že dimenzování tunelů je značně 

závislé na subjektivních pohledech projektanta a jeho zkušenostech, a především na 

možnostech získat výstižné parametry pro popis působení horninového masivu. Dá se tedy 

očekávat, že návrhy ostění budou spíše konzervativní. Dalším problémem celého návrhu je 

nejednotná metodika (absence přímé návrhové normy) v uvažování velikostí zatížení, 

zatěžovacích stavů a jejich kombinací, rovněž pak vliv spolupůsobení definitivního 

tunelového ostění s primárním ostěním, včetně uvažování jeho přetvárných a pevnostních 

charakteristik v čase. (Klepsatel, 2005) 

 

4.7 Zatížení teplotními vlivy 

Sekundární ostění je namáháno nerovnoměrným oteplováním a ochlazováním, které musí 

být ve výpočtu zohledněno. Rozdělení tunelů na úseky se stejným teplotním zatížením závisí 

na vzdálenosti vyšetřované části tunelového ostění od portálu. V případě železničních tunelů 
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je objekt členěn do čtyř úseků. Silniční tunely a tunely městských drah jsou rozděleny pouze 

do tří úseků. Příslušné hodnoty průběhu teploty v ostění pro zimní a letní období jsou uvedeny 

v tabulce č. 2 pro silniční a dálniční tunely. Pokud programové vybavení neumožňuje přímé 

zadání zatížení nerovnoměrnou teplotou, lze jeho účinky modelovat jako zatížení relativním 

protažením (smrštěním) 0 (mm/m) od rovnoměrné teplotní složky zatížení a křivosti plochy k 

(rad/m) způsobené nerovnoměrnou teplotní složkou (obrázek č. 6). Za předpokladu 

homogenního izotropního materiálu ostění platí pro ekvivalentní zatížení vztahy: 

sT.0         (1) 

h

T
k

.
       (2) 

kde - TH, TD je teplota horních a dolních vláken průřezu (°C) 

- Ts je střední hodnota obou teplot (°C) 

- T je teplotní rozdíl obou líců průřezu ostění (°C) 

- h je tloušťka ostění (m) 

-  je součinitel délkové teplotní roztažnosti (K
-1

) 

- 0 – relativní protažení (m/m‘) 

- k je křivost plochy způsobená nerovnoměrným oteplením (mrad/m). 

 
Obrázek č. 6 Rozklad teplotního zatížení pro stanovení ekvivalentního deformačního zatížení [1] 

 

Poloha v tunelu Poloha v ostění Léto Zima 

Volně osluněný 

tunelový portál 

vnější povrch +35 C -25 C 

střednice +30 C -20 C 

vnitřní povrch +25 C -15 C 

od portálu do 200 m od 

portálu 

vnější povrch +15 C -5 C 

střednice +20 C -10 C 

vnitřní povrch +25 C -15 C 

od 200 m do 1000 m od 

portálu 

vnější povrch +10 C +5 C 

střednice +15 C 0 C 

vnitřní povrch +20 C -5 C 

nad 1000 m od portálu 

vnější povrch +10 C +5 C 

střednice +12,5 C +2,5 C 

vnitřní povrch +15 C 0 C 

Tabulka č. 2 Hodnoty nerovnoměrného oteplení definitivního ostění tunelů (Mařík, 2003) 

  

Při sestavování příslušných kombinací zatížení je nutno zohlednit namáhání v letním i 

zimním období. Poměr účinků teplotního namáhání v porovnání s ostatními zatěžovacími 

stavy závisí v ražené části tunelu zejména na velikosti zatížení horninovým tlakem. Pokud je 

definitivní ostění vestavěno až po úplném odeznění deformací primárního ostění a nárůst 

horninového tlaku vykazuje i z dlouhodobého hlediska minimální hodnoty, může hrát teplotní 
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namáhání významnou roli při dimenzování ostění a návrhu nutné plochy výztuže.(Mařík, 

2003) 
 

Teplotní délková (lineární) roztažnost je jev, při kterém se těleso zahřáté na určitou teplotu 

roztáhne o určitou délku. V anizotropních tělesech může být délková roztažnost v různých 

směrech různá (např. v krystalech), izotropní tělesa mají délkovou roztažnost ve všech 

směrech stejnou. Délková roztažnost se uplatňuje pouze u pevných těles. U kapalin a plynů se 

projevuje pouze objemová roztažnost. 

Předpokládejme, že určité těleso má při teplotě t0 délku l0 a při teplotě t délku l. Velikost 

délkové změny označíme Δl = l − l0 a velikost změny teploty Δt = t − t0. Pro malé teplotní 

rozdíly lze vztah mezi změnou délky a změnou teploty zapsat ve tvaru 

Δl = αl0Δt        (3) 

Tento vztah bývá také zapisován ve tvaru 

l = l0(1 + αΔt)       (4) 

kde l0 je délka tělesa při pevně zvolené teplotě t0 (obvykle 0 C nebo 20°C). 

 

Konstanta úměrnosti α se nazývá součinitel (koeficient) délkové teplotní roztažnosti 

dt

dl

l0

1
       (5) 

Rozměr tohoto součinitele je roven převrácené hodnotě jednotky teploty, tzn.  

K

1
        (6) 

Hodnota teplotního součinitele délkové roztažnosti závisí nejen na druhu látky (tab. č. 3), 

ale také na teplotě. V tabulce jsou uvedeny hodnoty teplotní roztažnosti pro základní stavební 

materiály. Cementový tmel je odlišený ještě různým vodním součinitelem (w/c). Pro většinu 

pevných látek je α > 0, tzn. že se délka tělesa s vzrůstající teplotou zvětšuje. 

(http://www.fhwa.dot.gov/pavement/pccp/thermal.cfm) 

 

 Teplotní délková roztažnost  

10
-6

/°C 10
-6

/°F 

Cementový tmel   

w/c = 0,4 18 - 20 10 - 11 

w/c = 0,5 18 - 20 10 - 11 

w/c = 0,6 18 - 20 10 - 11 

Beton 7,4 – 13 4,1 – 7,6 

Ocel 11 - 12 6,1 – 6,7 

Tabulka č. 3 Hodnoty teplotních součinitelů délkové roztažnosti pro různé materiály  

 

Výpočet přetvoření dle vztahu (3) pro betonový průřez délky l = 350 mm, při rozdílu teplot Δt 

= 10°C: Δl = αl0Δt = 13
-6

.0,35.10 = 0,000045. Při rozdílu teplot Δt = 3°C je to 0,000013. 

 

Aplikaci teplotních vlivů jako zatížení bylo použito například při výpočtu ostění na tunelu 

Mrázovka. Tunel Mrázovka byl jako jeden z prvních tunelu v ČR ražený podle zásad NRTM 

a bylo využito dvouplášťového ostění. Výpočet definitivního ostění tunelu Mrázovka v Praze 

byl proveden metodou konečných prvků, kde ostění sekundáru bylo zatěžováno kombinací 

osmi zatížení uvedených v tabulce č. 4. Rozdíly teplot při ochlazení v zimě a oteplení v létě 

http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anizotropie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krystal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izotropie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%A9_t%C4%9Bleso
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Objemov%C3%A1_rozta%C5%BEnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_rozm%C4%9Br_veli%C4%8Diny
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99evr%C3%A1cen%C3%A1_hodnota
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byly vzhledem k absenci českého předpisu převzaty z předpisu německých drah – Vorschrift 

für Eisenbahntunnel (DS853). Tento předpis pro navrhování železničních tunelů stanoví 

rozdíl teplot vnitřního a vnějšího povrchu ostění v zimním a letním období v závislosti na 

vzdálenosti od portálu (tabulka č. 2). Bylo zvoleno toto řešení, protože v ČR v současné době 

žádný předpis či norma s těmito hodnotami neexistuje. (Barták 2004) 

 

Kombinace Vlastní 

tíha 

Horninový 

tlak 
Voda 

Smrštění a ochlazení v 

zimě 
Oteplení v létě 

1 1 0 0 0 1 

2 1 0 0 1 0 

3 1 0 1 0 1 

4 1 0 1 1 0 

5 1 1 0 0 1 

6 1 1 0 1 0 

7 1 1 1 0 1 

8 1 1 1 1 0 

Tabulka č. 4 Kombinace zatížení při výpočtu definitivního ostění tunelu Mrázovka (Barták 

2004) 
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5 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ TEPLOTNÍCH A DEFORMAČNÍCH 

MĚŘENÍ V SEKUNDÁRNÍM OSTĚNÍ  

5.1 Přehled současného měření na definitivních ostěních tunelů 

Na základě spolupráce s firmou SATRA byly poskytnuty údaje o měřeních prováděných 

touto společností na vybraných stavbách. Měření byla prováděna v rámci výzkumného úkolu 

GAČR č. 103/2005/2231 zpracovávaném v letech 2005-2007. Měření poté nebyla ukončena, 

ale pokračují dále. 

 

Panenská a Libouchec 

Množství a umístění měřidel bylo navrženo v roce 2005 po dohodě s projektantem a 

zhotovitelem. Celkem bylo navrženo osazení dvou měřících profilů přes oba tubusy, v 

každém tunelu jeden (Panenská ZTT 92,662 km + VTT 92,6875 km, Libouchec ZTT 90,798 

km + VTT 90,810 km), celkem 24 ks tenzometrů. Situační umístění měřících profilů 

odpovídá zhruba místům s maximálním nadložím. Rozmístění v příčných řezech je 

schematicky zobrazeno na obrázku č. 7 a přibližně odpovídá místům s maximálními, resp. 

minimálními hodnotami vnitřních sil v sekundárním ostění. 

Odečítání probíhá v následujících intervalech: 

- základní měření po osazení čidla 

- nulové měření po ukončení betonáže a zatvrdnutí betonu, cca po 3 dnech 

- 1 měsíc po betonáži 

- 3 měsíce po betonáži 

- další měření vždy po 3 měsících (4x ročně), po dobu řešení grantu 

- v další etapě (po ukončení grantu, od 2008) se předpokládá měřit min. 1x, spíše ale 2x 

ročně (jaro, podzim). 

Společně s odečítáním namáhání jsou na tenzometrech odečítány i teploty v ostění v místě 

tenzometru. 

 

 

Obrázek č. 7 Schematické rozmístění měřidel v příčném řezu tunelu Panenská (Satra) 

 

Vítkovské tunely 

Množství a umístění měřidel bylo pro potřeby grantu navrženo v roce 2006 po dohodě 

s projektantem a zhotovitelem. Celkem byl osazen jeden měřící profil přes oba tubusy (STT 

3,091 km, JTT 2,030 km), celkem 12 ks tenzometrů. Situační umístění měřících profilů 

odpovídá zhruba místu s maximálním nadložím. Rozmístění v příčném řezu je schematicky 
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zobrazeno na obrázku č. 8 a zhruba odpovídá místům s maximálními, resp. minimálními 

hodnotami vnitřních sil v sekundárním ostění. 

Odečítání probíhá v následujících intervalech: 

- základní měření po osazení čidla 

- nulové měření po ukončení betonáže a zatvrdnutí betonu, cca po 3 dnech 

- 1 měsíc po betonáži 

- 3 měsíce po betonáži 

- další měření vždy po 3 měsících (4x ročně), po dobu řešení grantu, resp. do 

zprovoznění tunelu 

- v další etapě (po zprovoznění tunelu) se předpokládá měřit 2x ročně (jaro, podzim) 

Společně s odečítáním namáhání jsou na tenzometrech odečítány i teploty v ostění v místě 

tenzometru, teplota vnitřního líce definitivního ostění v místě tenzometrů a relativní vlhkost 

betonu definitivního ostění v místě osazených tenzometrů. 

 

Obrázek č. 8 Schematické rozmístění měřidel v příčném řezu Vítkovských tunelů (Satra) 

 

Tunel Valík 

Množství a umístění měřidel bylo pro potřeby grantu navrženo v roce 2005 v rámci grantu 

po dohodě s projektantem a zhotovitelem. Následně byla četnost a rozsah měření upřesněna v 

provozní dokumentaci. Celkem byly osazeny dva měřící profily přes oba tubusy (STT+JTT 

77,665 km, STT+JTT 77,535 km), celkem 24 ks tenzometrů. Situační umístění měřících 

profilů odpovídá zhruba místům s maximálním nadložím. Rozmístění v příčném řezu je 

schematicky zobrazeno na obrázku č. 9 a zhruba odpovídá místům s maximálními, resp. 

minimálními hodnotami vnitřních sil v sekundárním ostění. 

Odečítání probíhá v následujících intervalech: 

- základní měření po osazení čidla 

- nulové měření po ukončení betonáže a zatvrdnutí betonu, cca po 3 dnech 

- 1 měsíc po betonáži 

- 3 měsíce po betonáži 

- další měření vždy po 3 měsících (4x ročně), po dobu řešení grantu, resp. do 

zprovoznění tunelu 

- v další etapě pro potřeby ŘSD (po zprovoznění tunelu) se předpokládá měřit 2x 

ročně (jaro, podzim) 
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Společně s odečítáním namáhání jsou na tenzometrech odečítány i teploty v ostění v místě 

tenzometru, teplota vnitřního líce definitivního ostění v místě tenzometrů a relativní vlhkost 

betonu definitivního ostění v místě osazených tenzometrů. 

  
Obrázek č. 9 Schematické rozmístění měřidel v příčném řezu tunelu Valík (Satra) 

 

Měření napětí sekundární obezdívky tunelu Dobrovského v Brně 

„Na základě diskuze s generálním projektantem firmou Amberg Engineering Brno, a.s. a 

z jednání Rady monitoringu vzešel návrh na způsob osazení čidel do sekundární obezdívky a 

jejich počet. Bylo dohodnuto, že v každé tunelové troubě budou osazeny 2 profily po osmi 

čidlech měřících napětí a osmi čidlech sledujících teplotu betonu. 

V tunelu I byly umístěny měřené profily v tunelových pasech č. I-79 (km 1,090 – nouzový 

záliv) a I-107 (km 1,380 – normální profil). V tunelu II byly umístěny měřené profily v 

tunelových pasech č. I-78 (km 1,075) a II-108 (km 1,375). U tunelu II jde v obou případech o 

normální (nerozšířený) profil. 

S ohledem na délku podzemního díla, aktuální geologické poměry zjištěné ražbou obou 

tunelových trub v oblasti blíže Žabovřeským portálům a s ohledem na indicie zjištěné 

podrobným geologickým průzkumem byl systém měření napětí a teploty v sekundárním ostění 

rozšířen o další profily ve druhé polovině délky tunelových trub. V tunelu I se jedná o 

tunelový pas č. I-22 v km 0,535 a tunelový pas č. I-55 v km 0,860. V tunelu II bylo měření 

doplněno o profily v tunelových pasech č. II-22 v km 0,525 a č. II-55 v km 0,855. Důvodem k 

osazení měřených profilů v tunelových pasech 55 obou tunelových trub jsou zjištěná velká 

reziduální vodorovná napětí indikovaná geologickým průzkumem v prostoru ulice Vodova. 

Měřené profily v tunelových pasech I-22 a II-22 jsou zase navrženy v pravděpodobně 

tektonicky namoženém pásmu neogenních jílů v areálu pod budovami Telefonicy O2, 

indikované dodatečným geofyzikálním průzkumem, kde je současně přihlédnuto i k rozsahu 

budov s podzemními prostorami a relativně nízkému nadloží tunelových trub cca 13 m. 

Rozmístění čidel je ve všech profilech shodné.“ Citováno z odborného článku (Rupp 2008).  

Rozmístění snímačů bylo podle obrázku č.10. 
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Obrázek č. 10. Schéma znázorňující umístění tenzometrů a teplotních čidel ve vybraných profilech 

tunelu Dobrovského (Rupp 2008).  

 

Z výše uvedeného výčtu měření na tunelových stavbách v ČR, je systém měření na tunelu 

Klimkovice ojedinělý a výjimečný, zejména množstvím sesbíraných dat a počtem snímačů. 

Dále toto množství ukazuje na potřeby praxe získat spolehlivější výsledky o chování 

tunelového ostění v reálných podmínkách. 

5.2 Experimentální měření na tunelu Tunel Klimkovice, úvod 

Příspěvek České republiky pro rozvoj vnitrostátní i evropské infrastruktury je realizace 

dálnice D47 v úseku Lipník nad Bečvou – státní hranice ČR a Polska o celkové délce 80,156 

km. Dálnice je poeticky nazvána Via Moravica. Vnitrostátní význam spočívá v propojení 

ostravsko-karvinské aglomerace s Brnem a sítí dálničních a rychlostních komunikací České 

republiky. V Polsku na dálnici D47 bude navazovat plánovaná dálnice A1 Katowice – 

Gdaňsk. V budoucnu se stane součástí transevropské magistrály (TEM) propojující 

skandinávské země s jižní Evropou a s východním Středomořím. Dálnice je navržena jako 

vysoce kapacitní pro roční průměrnou denní intenzitu až 40 tisíc vozidel. V převážné délce je 

tvořena směrově rozdělenou čtyřpruhovou komunikací kategorie D28,0/120. Vedení trasy 

dálnice je výsledkem řady studijních prací. Trasa zohledňuje požadavky ekologie a ochrany 

přírody v území. Přibližně 5 km před Ostravou se trasa dálnice přibližuje k lázeňskému 

zařízení „Sanatoria Klimkovice“. Zde v těsném sousedství mezi obcemi Klimkovice a Hýlov 

proráží protáhlé příčné návrší, po kterém je vedena jediná přístupová komunikace k 

sanatoriím. Zde je komunikace dálnice vedena v tunelech. (Pechman, 2006) 

 

Technické řešení 

Konfigurace terénu a vedení trasy předurčují tunely jako nízkonadložní. Maximální 

mocnost nadloží nad tunely je přibližně 31 m. V předportálí tunelů na obou stranách přechází 

dálnice na mosty přes přilehlá údolí s vodotečemi. Pro dálnici jsou vybudovány dva 

samostatné, přibližně souběžné tunelové tubusy. Tunel A, v dopravním směru do Ostravy, má 

délku 1 076,82 m. Tunel B, v dopravním směru k Brnu, má délku 1 088,09 m. Oba tunely 

mají stejné prostorové parametry jednosměrného dvoupruhového tunelu kategorie T9,5 a 

stejné konstrukční uspořádání. Dopravní pás v tunelu má jednostranný příčný sklon a šířku 

mezi obrubníky 9,50 m. Výška průjezdného průřezu nad vozovkou je 4,80 m. Oboustranné 

chodníky mají šířku minimálně 1,10 m. Tunel má světlou šířku 12,204 m a jeho průměrná 

vrubová plocha (včetně započítání technologicky nutného nadvýlomu) je 120,17 m
2
. V 

polovinách tunelových délek je ve směru jízdy situován pravostranný nouzový záliv o délce 

40,00 m. Tunelový profil je zde rozšířen o 2,25 m na šířku vozovky mezi obrubníky 11,75 m. 
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Světlá šířka tohoto profilu je 14,454 m a výrubová plocha (včetně technologicky nutného 

nadvýlomu) je 156,48 m
2
. Tunely jsou z menší části stavěny jako hloubené v otevřených 

stavebních jámách s následným přesypáním, v delších částech jako ražené ve skalním masivu. 

Tunel A je hloubený v délce 165,83 m na brněnské straně a 46,17 m na ostravské straně; 

ražený úsek má délku 864,82 m. Tunel B je hloubený v délce 166,40 m na brněnské straně a 

46,40 m na ostravské straně; ražený úsek má délku 875,28 m. V ražených úsecích jsou 

konstrukce ostění tunelů dvouplášťové, s uzavřenou mezilehlou hydroizolací. Primární ostění 

je realizováno ze stříkaného betonu jakosti C20/25, vyztuženého sítěmi a svařovanými 

příhradovými oblouky z betonářské oceli. Má konstrukční tloušťku minimálně 240 cm. Pro 

zvýšení stability výrubu v daném geologickém prostředí je primární ostění doplněno 

horninovými svorníky. Sekundární ostění je železobetonové, z betonu C30/37, o minimální 

tloušťce 350 mm (v záklenku), s masivní protiklenbou o maximální tloušťce 1204 mm. 

Sekundární ostění je děleno dle betonáže na dílčí tunelové pásy o dilatační délce 12,00 m. 

Mezilehlá hydroizolace je tlaková z plastové folie bez rubových drenáží. V hloubených 

úsecích jsou železobetonové konstrukce tunelových kleneb rovněž rozděleny na tunelové pásy 

o dilatačních délkách 12,0 m. Klenby jsou v patách uloženy na podélné základové pásy s 

kloubovým spojením v místě dilatačních spár kleneb. Hydroizolace hloubených konstrukcí je 

deštníková z plastové svařované folie, s ochrannou vrstvou a s rubovými patními drenážemi. 

Součástí tunelu jsou relativně velmi malé servisní povrchové objekty – automatická 

podústředna řídicího systému a rozvodna VN a NN s trafostanicí. Rozvodna je propojena 

podzemním kolektorem a svislou kolektorovou šachtou s vnitřními prostorami tunelu. 

Prostory před oběma portály umožňují nouzově převést dopravu na obousměrný provoz v 

každé tunelové rouře v případě plánovaných oprav a údržby nebo havárie v tunelu. (Pechman, 

2006) 

 

Postup výstavby 

Ražba tunelů probíhala s uplatněním observační metody na principu Nové rakouské 

tunelovací metody. Pro tunelový výrub bylo použito horizontální členění. Technologie ražby 

tunelů byla přizpůsobena vlastnostem horninového prostředí. V předstihu ražená kalota měla 

plochu přibližně 65 m
2
. Za ní s potřebným technologickým odstupem následovala dobírka 

dolní lávky – jádra. Po prorážce tunelů bylo provedeno začistění a zajištění tunelové počvy. 

Primární ostění bylo realizováno technologií mokrého stříkaného betonu. Původní prognóza 

inženýrskogeologického průzkumu o výskytu poruchových pásem s velmi nepříznivými 

geotechnickými parametry se nenaplnila. Stabilita horniny byla příznivá. Rozpojování 

horniny bylo prováděno trhavinami. Dočistění výrubů se realizovalo mechanicky tunelbagry. 

Vliv seismiky od trhacích prací podléhal přísné kontrole obyvatel budov v blízkém okolí 

tunelu. Omezení účinků seismiky ovlivnilo denní postupy ražby kaloty, které v průměru činily 

asi 3,50 m. Průměrné konvergence výrubových profilů byly 5 až 15 mm, maximálně 25 mm. 

Největší poklesy na povrchu byly 5 až 32 mm. V místech největšího nadloží se poklesová 

kotlina v podstatě nevytvořila. Jediným negativním účinkem ražby tunelů je výrazné snížení 

hladiny podzemní vody v okolí tunelu. Uplatněné technické opatření s tlakovou uzavřenou 

hydroizolací v ražených tunelových úsecích má za cíl vrátit hladinu podzemní vody do 

původního stavu. (Pechman, 2006) 
 

5.3 Zhodnocení monitoringu definitivního ostění na tunelu Klimkovice 

Na definitivním ostění tunelu  bylo instalováno měření poměrných deformací a teplot 

Pomocí tenzometrického a odporového měření jsou získávány hodnoty poměrných deformací 

a teploty v daném místě betonového ostění v průběhu času. Takto získané hodnoty, na tunelu 

Klimkovice odečítané v pravidelných krátkodobých intervalech, umožnily provést srovnání 
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s předpoklady obecně využívanými pro návrh velikosti teplotního zatížení definitivního ostění 

tunelů. V České republice jsou nejvíce využívány hodnoty teplotních diferencí vnějšího a 

vnitřního líce ostění podle německé drážní směrnice DS 853, resp. podle TKP ČD, kap. 20 - 

Tunely (viz tab. 2). Jedním z cílů disertační práce je vyhodnocení výsledků měření teplot a 

tedy i porovnání výsledků měření s předpoklady směrnice. 

Význam prováděných měření tedy spočívá zejména v tom, že pokud bude působení tunelů 

sledováno dostatečně dlouho (k čemuž byly vytvořeny předpoklady), pak bude možné 

sledovat, jak se sekundární ostění postupně zatěžuje vlivem rozpadu primárního ostění či 

vlivem dlouhodobých deformací v horninovém masivu. Ostění je vystaveno hydrostatickému 

tlaku, je to z měření již pozorovatelné. Lze tedy oprávněně předpokládat, že výsledky měření 

přinesou informace o reálném působení sekundárních ostění tunelů a podle nich se bude moci 

usoudit, zda současné postupy jejich návrhu jsou výstižné, či zda je třeba přijmout jisté 

úpravy návrhových postupů. 

Oproti běžnému geodetickému sledování radiálních deformací dávají měření na 

tenzometrech okamžitou odpověď na skutečné namáhání ostění tunelu, bez ohledu na statický 

výpočet. Radiální deformace je naopak možné pouze porovnávat s výsledky statického 

výpočtu, což samo o sobě nemusí být správná interpretace a může vést k nesprávným 

závěrům. 

Dosažené výsledky ukazují na nutnost sledovat vývoj deformací (namáhání) v tunelech a 

pomáhají odhalovat případné rezervy. Tím se mnohokrát navrátí investice do měření vložená. 

Zároveň měření poskytují možnost ověření bezpečnosti navržené konstrukce, případně 

ověření kvality jejího provedení. 

 

5.4 Celkové výsledky měření teplot v sekundárním ostění tunelu Klimkovice 

Měření jsou prováděna na tunelové troubě B (směr provozu Ostrava – Brno). Betonáž 

definitivního ostění probíhala v pásech délky 12 m od ostravského portálu. První měřený úsek 

byl v bloku označeném jako B90 cca 55 m od východního portálu. Záznam měření teplot je 

na obrázku č. 11. Blok B 90 je první pás od portálu na přechodu mezi hloubenou a raženou 

části tunelu. 

Pro hodnocení samotného rozdělení teplot a detailnější zhodnocení průběhu teplot v období 

nejvyšších a nejnižších teplot jsou z důvodu velkého množství dat grafy poměrně nepřehledné 

a vyžadují podrobnější analýzu vybraných časových úseků. Vzhledem k tomu, že se řádově 

jedná o tisíce dat (přes 18000 záznamů), je nutné tuto analýzu provést s vybranými 

reprezentativními hodnotami. Její výsledky jsou uvedeny níže. Data byla zpracována od 

počátku měření, tedy od 30. 5. 2006 až do 15. 6. 2010, což odpovídá cca 1455 dnům měření. 

V záznamech chybí bohužel některá data, kdy byla odečítací jednotka mimo provoz. 
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Průběh teplot v bloku B90
obobí měření 30.5.2006 - 15.6.2010

T vzduch 1-rub 1-lic 2-rub 2-lic 3-rub 3-lic T hornina strop T hornina bok
 

Obrázek č. 11 Vývoj teplot v definitivním ostění, blok B90 

 

Ze všech dostupných záznamů byly vyhodnoceny maximální, minimální a průměrné 

hodnoty teplot ve všech snímačích. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 5. Zde jsou 

vyhodnoceny teploty vzduchu (snímač ve stropě), dále pak teploty v masivu (strop a bok) a ve 

třech úrovních klenby definitivního ostění dle obrázku č. 4. Rozdíl znamená absolutní 

hodnotu rozdílu mezi teplotou na líci a na rubu v daném místě. Hodnoty maximální a 

minimální teploty jsou vždy pro jiný záznam, tzn. maximální teplota na rubu neznamená 

maximální hodnotu na líci ve stejném okamžiku. Do hodnocení maximálních a minimálních 

teplot byly zahrnuty i teploty hydratace betonu, které tyto výsledky zkreslují. Bez tohoto vlivu 

jsou uvedeny hodnoty v tabulce č. 6. Doba hydratace se nedá přesně odhadnout, protože 

teploty pozvolna klesají i vzhledem k tomu, že betonáž probíhala v létě, kdy byly i teploty 

vzduchu v tunelu vysoké. Jako uklidněná doba bylo bráno 10 dní po betonáži. Prakticky byly 

teploty ovlivňovány i po dobu výstavby. Tunel byl otevřen v květnu roku 2008. Maximální 

hodnota rozdílu je maximální hodnota rozdílu teplot mezi lícem a rubem v době odečtu. 

Minimální hodnota rozdílu je vždy 0°C, tzn. byly odečteny stejné hodnoty na líci i na rubu. 

Teplota v masivu je poměrně stálá a rozdíly mezi stropem a bokem nejsou až tak velké.  

 

Blok B 90 T-vzduchu 1-Rub 1-Líc 1-Rozdíl 2-Rub 2 Líc 2-Rozdíl 

Max [°C] 29,472 38,897 41,076 4,568 40,204 38,157 4,950 

Min [°C] -13,592 -0,622 -1,290 0,000 -0,556 -1,465 0,000 

Průměr [°C] 14,769 14,596 14,746 0,389 14,405 14,380 0,464 

 3-Rub 3- Líc 3-Rozdíl T masívu strop T masívu bok 

Max [°C] 36,053 35,414 5,451 16,998 16,679 

Min [°C] 0,059 -1,465 0,000 5,510 3,713 

Průměr [°C] 14,095 14,179 0,627 13,256 12,634 

Tabulka č. 5 Extrémní hodnoty na bloku B90, celkové 
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Mezi jednotlivými snímači není v průměrných hodnotách příliš velký rozdíl, do 1°C. 

Průměrná hodnota v ostění je 13°C, což odpovídá průměrné teplotě vzduchu. Značný je rozdíl 

mezi maximální, respektive minimální teplotou ostění a teplotou vzduchu. Podle histogramu 

četnosti rozdílů teplot mezi lícem a rubem (obr. č. 12) u všech měření je četnost rozdílu 

nejvíce do 0,5°C. Výraznější rozdíl je u měřícího uzlu č. 3, kde významný podíl zaujímá 

rozdíl do 1°C. U uzlů č. 1 a 2 je tato četnost až 75% z celkového objemu dat. Podrobnější 

analýzy budou pro detailní hodnoty ve vybraných obdobích. 

 

Blok B 90 1-Rub 1-Líc 2-Rub 2-Líc 3-Rub 3-Líc Vzduch 

maximální teplota [°C] 21,8 22,9 21,4 22,8 20,9 22,5 29,5 

minimální teplota [°C] -0,6 -1,3 -0,6 -1,5 0,1 -1,5 -13,6 

průměrná teplota [°C] 13,5 13,7 13,4 13,5 13,1 13,3 13,9 

průměr rozdílu teplot [°C] 0,34 0,36 0,52 - 

změřený čas maxima  3.6.06 2.6.06 29.7.06 2.6.06 29.7.06 28.7.06 31.5.06 

změřený čas minima 28.1.10 27.1.10 27.1.10 27.1.10 28.1.10 27.1.10 27.1.10 

Tabulka č. 6 Extrémní hodnoty na bloku B90, bez hydratace 
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Obrázek č. 12 Histogram četnosti rozdílu mezi rubem a lícem, B90 

 

Další měřící profil byl umístěn hlouběji do tunelu o cca 140m, což je vzdálenost od 

východního portálu zhruba 195 m. Označení profilu je blok B78 a je ve staničení 142,031 km. 

Záznam měření teplot je na obrázku č. 13. 

Hodnocení samotného rozdělení teplot v průřezu ostění a detailnější zhodnocení teplotního 

spádu je z důvodu velkého množství dat poměrně nepřehledné a vyžaduje detailnější analýzu 

na malém souboru (obdoba předchozího profilu). Vzhledem k tomu, že se řádově jedná o 

tisíce dat, přes 15700 záznamů, je nutné opět tuto analýzu provést také s vybranými 

reprezentativními hodnotami. Její výsledky jsou uvedeny níže. Data byla zpracována od 

počátku měření tedy, od 8. 7. 2006 až do 15. 6. 2010., což odpovídá cca 1417 dnům měření. 

V záznamech chybí bohužel některá data, kdy byla odečítací jednotka mimo provoz. 
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Obrázek č. 13 Vývoj teplot v definitivním ostění, blok B78 

 

Ze všech dostupných záznamů byly opět vyhodnoceny maximální, minimální a průměrné 

hodnoty teplot ve všech snímačích jako tomu bylo u předchozího měření. Výsledné hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce č. 7. Zde jsou vyhodnoceny teploty vzduchu (snímač ve stropě), dále 

pak teploty v masivu (strop a bok) a ve třech úrovních klenby definitivního ostění dle obrázku 

č. 4. Rozdíl znamená absolutní hodnotu rozdílu mezi teplotou na líci a na rubu v daném místě. 

Hodnoty maximální a minimální teploty jsou vždy pro jiný záznam, tzn. maximální teplota na 

rubu není maximální hodnotou na líci ve stejném okamžiku. Do hodnocení maximálních a 

minimálních teplot byly zahrnuty i teploty hydratace betonu, které tyto výsledky zkreslují. 

Bez těchto vlivů jsou uvedeny hodnoty v tabulce č. 8. Maximální hodnota rozdílu je 

maximální hodnota rozdílu teplot mezi lícem a rubem v době odečtu. Minimální hodnota 

rozdílu je vždy 0°C, tzn. byly odečteny stejné hodnoty na líci i na rubu. Teplota v masivu je 

poměrně stálá a rozdíly mezi stropem a bokem nejsou příliš velké. 

 

Blok B 78 T-vzduchu 1-Rub 1-Líc 1-Rozdíl 2-Rub 2-Líc 2-Rozdíl 

Max [°C] 45,106 50,85 48,16 4,22 47,60 44,09 4,73 

Min [°C] -10,761 -0,21 -0,95 0,0 -0,66 -1,13 0,0 

Průměr [°C] 14,407 14,17 14,24 0,37 13,93 13,9 0,31 

 3-Rub 3-Líc 3-Rozdíl T masívu strop T masívu bok 

Max [°C] 47,74 46,11 5,46 19,32 20,36 

Min [°C] 0,75 -0,78 0,0 4,28 4,26 

Průměr [°C] 13,7 13,73 0,46 13,29 12,78 

Tabulka č. 7 Extrémní hodnoty na bloku B78, celkové 

 

Mezi jednotlivými snímači není v průměrných hodnotách příliš velký rozdíl (do 1°C). 

Podle histogramu četnosti (obr. č. 14) rozdílů teplot mezi lícem a rubem u všech měření je 

četnost rozdílu nejvíce opět do 0,5°C. Výraznější rozdíl je u měřícího uzlu č. 3, kde 

významný podíl zaujímá rozdíl do 1°C. U uzlu č. 1 je četnost přes 78% z celkového objemu 
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dat, u uzlu č. 2 je to přes 84%. Podrobnější analýzy budou pro detailní hodnoty ve vybraných 

obdobích. 

 

Blok B 78 1-Rub 1-Líc 2-Rub 2-Líc 3-Rub 3-Líc Vzduch 

maximální teplota [°C] 24,807 24,973 23,335 22,967 23,316 22,948 28,313 

minimální teplota [°C] -0,211 -0,946 -0,661 -1,133 0,753 -0,778 -10,761 

průměrná teplota [°C] 13,607 13,704 13,407 13,416 13,158 13,221 13,907 

průměr rozdílu teplot [°C] 0,35 0,27 0,43 - 

změřený čas maxima  15.7.06 15.7.06 15.7.06 15.7.06 15.7.06 15.7.06 20.7.07 

změřený čas minima 28.1.10 28.1.10 28.1.10 27.1.10 28.1.10 25.1.10 27.1.10 

Tabulka č. 8 Extrémní hodnoty na bloku B78, bez hydratace 

 

Rozdíl teplot mezi blokem B90 a B78 na délce 140 m je v maximální změřené teplotě 

vzduchu 16°C. Na prvním bloku je maximální naměřená teplota vzduchu 29°C, ale v druhém 

bloku je maximální teplota 45°C, což odpovídá hydratačnímu teplu při tuhnutí betonu. Rozdíl 

je zřejmě dán počátky měření a umístěním čidla s ohledem na probíhající betonáž (odbednění, 

připojení snímače, atd). Obdobně i maximální dosažené teploty na lícní straně vykazují 

zhruba o 10°C vyšší teploty u druhého bloku než u prvního, který je blíže portálu. Opět to 

jsou maximální teploty dosažené při hydrataci betonu. Maximální hodnota rozdílů teplot mezi 

lícem a rubem je přibližně stejná u obou bloků. O něco vyšší rozdíl je v boku díla v třetím 

uzlu, kde jsou rozdíly o stupeň vyšší než u předchozích bloků. Rozdíl je dán silnějším ostěním 

v místě měření. Ve stropě je tloušťka sekundárního ostění 0,35 m a v boku díla 0,45 m. U 

průměrných hodnot se teploty téměř shodují. Průměrná hodnota je 14°C. Změřené maximální 

hodnoty jsou převážně z léta roku 2006, kdy probíhala intenzivní výstavba tunelu, a vnitřní 

klima mohlo být těmito procesy ovlivněno. Z hlediska vyhodnocení je vhodnější období, kdy 

byla hotova hrubá stavba včetně definitivní vozovky, a to bylo v létě 2007. Minimální teploty 

byly zaznamenány až v období ledna roku 2010. Podle záznamů Českého 

hydrometeorologického ústavu pro Moravskoslezký kraj byl leden 2010 o 3°C chladnější než 

dlouhodobý normál. 
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Obrázek č. 14 Histogram četnosti rozdílu mezi rubem a lícem, B78 
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Shrnutí poznatků z měření: 

- bylo vyhodnoceno přes 15 000 měřených dat za 1400 dnů, 

- byly stanoveny maximální, minimální a průměrné dosažené hodnoty v jednotlivých 

měřících uzlech, v teplotě vzduchu ve stropě a okolní horniny, 

- byly stanoveny rozdíly teplot mezi lícem a rubem ostění a jejich maximální, minimální 

hodnota a průměrná hodnota. Na základě vyhodnocení četnosti rozdílu teplot bylo 

zjištěno, že nejvíce rozdílů je do 0,5°C. Četnost výskytu přes 70%, 

- z hlediska vyhodnocení extrémů byly eliminovány vlivy hydratace betonu, 

- z velkého množství měření byla pro zhodnocení vlivu extrémních teplot na zatížení ostění 

a pro stanovení rozdílu teplot mezi vnitřním lícem ostění a jeho rubem vybrána období, 

kdy teploty dosahovaly maximálních (léto) a minimálních (zima) hodnot, 

- pro letní teploty to bylo období od 16. 7. 2007 do 24. 7. 2007, kdy maxima teplot dosáhla 

velikosti 28-29°C. Tomuto období ovšem předcházelo relativně dlouhé období zvýšených 

teplot, které se udržovaly nad hranicí 20°C, 

- pro zimní teploty bylo období minimálních teplot od 20. 1. 2010 do 29. 1. 2010, kdy 

teploty vzduchu v měřených profilech tunelu dosáhly velikosti 0°C až -13°C (zimní 

teploty byly doplněny ještě o nového hodnoty z roku 2012), 

- s ohledem na množství zpracovávaných údajů byl zvolen postup využívající stanovení 

dvouhodinových (léto) a čtyřhodinových (zima) průměrů teplot v obou měřených 

profilech.  

 

5.5 Detailní zhodnocení výsledků měření pro letní a zimní období 

Pro detailní zhodnocení byla vybrána období s extrémními teplotami. Maximální teploty 

pro letní období a minimální teploty pro zimní období. Extrémní hodnota vždy trvá jen 

krátkou dobu a je ovlivněna zejména vnějšími klimatickými podmínkami a vnitřním 

prostředím. Vnitřní podmínky jsou ovlivněny rychlostí proudění vzduchu a relativní vlhkostí. 

Při přirozeném větrání se rychlosti v tunelu pohybují kolem 2 m/s, což může snížit teplotu až 

o 10°C.  

 

 

Letní období 

 

Pro letní období byla vyhodnocena data s výskytem extrémních teplot vzduchu, a to 

v 7/2007. Během tohoto období (od 16. 7. 2007 od 24. 7. 2007) bylo dosaženo teploty 

vzduchu 29°C v bloku B90 a 28°C v bloku B78. Tato hodnota byla extrémní a krátkodobá. 

Z důvodů velkého množství dat byly stanoveny průměrné hodnoty teplot za dvě hodiny a pro 

jednotlivé měřící uzly byly vytvořeny detailní grafy (obrázek č. 15, 16, 17). V grafech jsou 

vyneseny hodnoty průběhů teplot pro dvouhodinové průměry jak na líci, tak i na rubu v čase. 

Dále byla vynesena střední hodnota těchto teplot, teploty vzduchu a teplota v masivu. Na 

druhé svislé ose byla vynášena hodnota rozdílu mezi lícem a rubem v čase. Vynášeny jsou 

nejprve grafy pro první blok B90 pro všechna tři měřící místa samostatně. 
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Obrázek č. 15 Detailní zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, léto 

 

 

 
Obrázek č. 16 Detailní zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, léto  
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Obrázek č. 17 Detailní zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, léto 

 

Ve sledovaném profilu označeném jako blok B90 ve staničení 142,174 km, který je asi 55 

m od severního portálu, byla zaznamenána nejvyšší teplota v období od 16. 7. 2007 do 24. 7. 

2007. Nejvyšší teplota vzduchu byla naměřena 20. 7. 2007 v 15:00, a to 29,46 °C ve vrcholu 

klenby. Takto extrémní teplota byla zaznamenána pouze jeden den. Reakce betonového 

ostění, kdy teplotní čidla jsou umístěna na ocelové výztuži, tzn. asi 5 cm od okraje, byla ve 

stejný okamžik zaznamenána teplota 20,83°C na líci a na rubu 19,09°C. Další hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce č. 9. Průměrný rozdíl teplot mezi rubem a lícem ostění za hodnocené 

období byl 1,17°C. Teplota na líci při maximální teplotě vzduchu je ve všech třech místech 

klenby je přibližně stejná, a to 20°C a na rubu je teplota proměnlivá od 19,09°C v klenbě až 

po 18,14°C v patě klenby (viz tab. č. 9). Maximální teploty vzduchu bylo dosaženo v průměru 

v 16:00 hodin. Maximální teploty v ostění byly dosaženy vždy v den maximální teploty 

vzduchu. Maxima na líci reagovala se zpožděním cca 3 hodiny po dosažení maximální teploty 

vzduchu. Na rubu bylo toto zpoždění ještě větší, a to 6 hodin (viz obrázek č. 18). Během dne 

teplota vzduchu kolísá od 2 do 8°C. Průměrná teplota okolní horniny byla 14,6°C. 

 

Blok B 90 1-Rub 1-Líc 2-Rub 2-Líc 3-Rub 3-Líc Vzduch 

teploty při max. vzduchu [°C] 19,09 20,83 18,82 20,39 18,14 20,01 29,0 

rozdíl teplot mezi lícem a rubem [°C] 1,74 1,57 1,86 - 

Maximální teploty za sledované 

období [°C] 
19,65 21,32 19,26 20,73 18,41 20,26 29,0 

průměrná hodnota rozdílů za 

sledované období 10 dnů [°C] 
1,02 0,93 1,56 - 

čas odečtu maxima v nejteplejším dni 23:00 20:00 23:00 18:00 22:00 18:00 15:00 

Tabulka č. 9 Měřené hodnoty teploty v ostění pro blok B90, léto 
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Obrázek č. 18 Čas kdy byly dosaženy maximální teploty, B 90 

 

 

 

 
Obrázek č. 19 Detail zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, léto 
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Obrázek č. 20 Detail zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, léto 

 

 

 
Obrázek č. 21 Detail zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, léto 
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Obdobně jako v prvním bloku B90, tak i vedruhém sledovaném profilu označeném jako 

blok B78 ve staničení 142,031km, který je asi 200 m od severního portálu, byla také 

zaznamenána nejvyšší teplota v období od 16. 7. 2007 do 24. 7. 2007. Nejvyšší teplota 

vzduchu byla naměřena 20. 7. 2007 v 15:00, a to 28,31 °C ve vrcholu klenby. Detailní 

průběhy teplot pro všechny úrovně v měřícím profilu B78 jsou zobrazeny na obrázcích č. 19, 

20 a 21. Takto extrémní teplota byla zaznamenána opět pouze jeden den. Ve stejnou dobu 

byla zaznamenána teplota na líci 20,08°C a na rubu ostění 19,09°C. Další hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce č. 10. Průměrný rozdíl teplot mezi rubem a lícem ostění za hodnocené 

období byl 0,92°C. Teplota na líci při maximální teplotě vzduchu je ve všech třech místech 

klenby přibližně stejná jako u prvního bloku, a to 20°C a na rubu je teplota proměnlivá od 

19,53°C v klenbě až po 18,05°C v patě klenby (viz tab. č. 10). Maximální teploty vzduchu 

bylo dosaženo v průměru v 16:00 hodin. Maximální teploty v ostění byly dosaženy vždy 

v den maximální teploty vzduchu. Maxima na líci reagovala se zpožděním cca 3 hodiny po 

dosažení maximální teploty vzduchu. Na rubu bylo toto zpoždění ještě větší, a to od 4 do 6 

hodin (viz obrázek č. 22). Během dne teplota vzduchu kolísá od 2 do 8°C. Průměrná teplota 

okolní horniny byla 15,35°C.  

 

Blok B 78 1-Rub 1-Líc 2-Rub 2-Líc 3-Rub 3-Líc Vzduch 

teploty při max. vzduchu [°C] 19,12 20,24 18,96 19,78 17,86 19,22 28,31 

rozdíl teplot mezi lícem a rubem [°C] 1,12 1,09 1,36 - 

Maximální teploty za sledované 

období [°C] 
19,53 20,57 18,99 19,97 18,05 19,37 28,31 

průměrná hodnota rozdílů za 

sledované období 10 dnů [°C] 
0,72 0,65 1,4 - 

čas odečtu maxima v nejteplejším dni 22:00 20:00 22:00 18:00 22:00 18:00 15:00 

Tabulka č. 10 Měřené hodnoty teploty v ostění pro blok B78, léto 

 

 
Obrázek č. 22 Čas kdy byly dosaženy maximální teploty, B78 

 

Teploty hlouběji v tunelu byly nepatrně nižší i rozdíly teplot mezi rubem a lícem byly nižší 

než u prvního bloku. Maximální teploty vzduchu byly dosaženy v odpoledních hodinách a 
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maxima v ostění v nočních hodinách se zpožděním. Zpoždění bylo u obou bloků stejné. 

Teplota horniny je o stupeň vyšší u druhého bloku. Maximální hodnota rozdílů mezi lícem a 

rubem ve sledovaném období je 3,22°C, průměrná hodnota je 1,05°C. Minimální je -0,27°C, 

což znamená, že rub byl teplejší v daném okamžiku než líc. Podle tvaru křivek teplota na líci 

reagovala na změny teploty vzduchu během dne a noci, ale u rubových hodnot tyto změny 

nejsou příliš patrné. Tyto změny jsou na líci maximálně 3°C, na rubu maximálně 2 °C. 

V průměru jsou tyto změny na rubu <1°C a na líci je to v průměru 1°C. Platí pro oba bloky. U 

teploty vzduchu byl maximální rozdíl 9°C (B90) mezi maximální denní teplotou a minimální 

noční teplotou. V průměru se rozdíl teplot během dne pohyboval kolem 6°C. 

 

 

Zimní teploty 

 

Pro zimní období byla opět vyhodnocena data s výskytem nízkých teplot vzduchu, a to 

v 1/2010. Během tohoto období (od 20. 1. 2010 do 29. 1. 2010) klesly teploty vzduchu až na  

-13,6°C v bloku B90 a na -10,8°C v bloku B78. Tyto hodnoty byly extrémní a krátkodobé. 

Odečítací interval byl nastaven na 4 hodiny. Z takto krátkého intervalu získáme za den max. 6 

hodnot. Na rozdíl od letních teplot jsme měli k dispozici 24 odečtů za den. Pro jednotlivé 

měřící uzly byly vytvořeny detailní grafy. V grafech jsou vyneseny hodnoty průběhů teplot 

jak na líci, tak i na rubu v čase. Dále byla vynesena střední hodnota těchto teplot, teploty 

vzduchu a teplota v masivu. Na druhé svislé ose byla vynášena hodnota rozdílu mezi lícem a 

rubem v čase, obdobně jako tomu bylo u letních teplot. Vynášeny jsou nejprve grafy pro první 

blok B90 pro všechny 3 měřící místa samostatně (obrázky č. 23, 24 a 25). 

 

 
Obrázek č. 23 Detail zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, zima 
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Obrázek č. 24 Detail zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, zima 

 

 
Obrázek č. 25 Detail zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, zima 

 

Nejnižší teplota vzduchu byla naměřena -13,6 °C ve vrcholu klenby. Takto nízká teplota 

byla zaznamenána pouze jeden den a následně docházelo k oteplování. Nižší teplota ve 

sledovaném pětiměsíčním období nebyla zaznamenána, ani v předchozích letech. Reakce 

betonového ostění, kdy teplotní čidla jsou umístěna na ocelové výztuži, tzn. asi 5 cm pod 

lícem a rubem sekundáru, byla ve stejnou dobu zaznamenána teplota -1,3°C ve vrcholu 

klenby a na rubu ostění -0,6°C. Průměrný rozdíl teplot za hodnocené období byl 0,5°C mezi 
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rubem a lícem ostění. V ostatních místech měřícího profilu, tzn. střední části klenby a zhruba 

2m nad vozovkou, byl rozdíl teplot v průměru vyšší. Ve střední části to bylo 0,7°C a nad 

vozovkou 1,2°C. Tloušťka betonu je v každém měřicím místě různá, od 35 cm v klenbě až 70 

cm v patě klenby. Teplota na líci při minimální teplotě vzduchu je ve všech třech místech 

klenby přibližně stejná, a to -1,3°C a na rubu je teplota proměnlivá od -0,6°C v klenbě až po + 

0,26 °C v patě klenby (tab. č. 11). Bohužel není známa teplota vzduchu nad vozovkou, která 

se bude lišit od teploty ve vrcholu klenby. Z hlediska ovlivnění vnější teplotou bylo 

zaznamenáno určité zpoždění v dosažení minimálních hodnot teploty stejně jako u letních 

teplot. Průměrná hodnota zpoždění je čtyři hodiny mezi dosažením minimální teploty 

vzduchu a minimální teploty ostění (obrázek č. 26). Případně může dojít i k dřívějšímu 

ochlazení líce povrchu než je dosažena minimální teplota ve vrcholu klenby, zejména ve 

spodních částech klenby (viz tabulka č. 11). Teplota v ostění jinak reaguje na vnější teploty 

zejména v průběhu dne, kdy jsou rozdílné teploty ve dne a v noci. Rozdíly teploty vzduchu 

během dne mohou být od 2°C až po 6°C. 

 

Blok B 90 1-Rub 1-Líc 2-Rub 2-Líc 3-Rub 3-Líc vzduch 

teploty při min. vzduchu [°C] -0,6 -1,3 -0,6 -1,4 0,3 -1,2 -13,6 

rozdíl teplot mezi lícem a rubem [°C] 0,7 0,7 1,5 - 

minimální teploty za sledované 

období [°C] 
-0,62 -1,28 -0,55 -1,46 0,05 -1,46 -13,6 

průměrná hodnota rozdílů za 

sledované období 10 dnů [°C] 
0,6 0,7 1,2 - 

čas odečtu minima v nejchladnějším 

dni 
14:00 10:00 10:00 6:00 14:00 6:00 10:00 

Tabulka č. 11 Měřené hodnoty teploty v ostění pro blok B90, zima 

 

 
Obrázek č. 26 Čas kdy byly dosaženy maximální teploty, B90 

 

V druhém měřícím profilu byla naměřena nejnižší teplota v období od 20. 1. 2010 do 29. 1. 

2010 a to -10,8°C. Schéma rozmístění snímačů je stejné jako u předchozího profilu a teplota 

vzduchu se opět sleduje ve vrcholu klenby tunelu. Hodnoty teplot jsou zaznamenány v tabulce 

č. 12.  

Rozdíl teplot vzduchu mezi jednotlivými měřícími profily je v průměru 1,8 °C. Druhý 

měřící profil (blok 78) je ochlazován méně než profil blíže portálu. Průměrný rozdíl absolutní 
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hodnoty teploty mezi lícem a rubem je 0,87 °C za vybrané období. Sledována je i teplota 

horninového masivu, která také pozvolna reaguje na změny vnějšího klimatu tunelu. V době 

nejnižší teploty vzduchu dosahovala teplota v hornině v průměru +5,9 °C. 

 

Blok B 78 1-Rub 1-Líc 2-Rub 2-Líc 3-Rub 3-Líc vzduch 

teploty při min. vzduchu [°C] -0,2 -0,8 -0,4 -1,1 0,8 -0,6 -10,8 

rozdíl teplot mezi lícem a rubem [°C] 0,6 0,7 1,3 - 

minimální teploty za sledované období 

[°C] 
-0,21 -0,94 -0,66 -1,13 0,75 -0,77 -13,6 

průměrná hodnota rozdílů za sledované 

období 10 dnů [°C] 
0,55 0,53 1,53 - 

čas odečtu minima v nejchladnějším 

dni 
14:00 14:00 14:00 10:00 14:00 14:00 10:00 

Tabulka č. 12 Měřené hodnoty teploty v ostění pro blok B78, zima 

 

 

 
Obrázek č. 27 Detail zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, zima 
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Obrázek č. 28 Detail zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, zima 

 

 

 

 
Obrázek č. 29 Detail zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, zima 
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Obrázek č. 30 Čas kdy byly dosaženy maximální teploty, B78 

 

Extrémní zimní teploty 

 

V práci byly vyhodnocovány doposud nejnižší naměřené teploty za celou dobu provozu 

tunelu (od roku 2008 do 6/2010). Vzhledem k relativně krátkému období provozu (čtyři roky) 

nelze brát dosažené výsledky jako definitivně platné a potvrzené. Sledování jednotlivých 

období ukazuje na určitý trend a zejména vliv vnějších teplot na ostění. Největší vliv na 

tunelové ostění má zimní období, kdy dochází k  poklesu teplot pod bod mrazu a ke smrštění 

ostění. V předchozích letech byly zimní teploty zaznamenány jen jako mírné, takže teploty 

příliš významně neklesly pod bod mrazu kromě období 1/2010, kdy byly zaznamenány 

teploty nižší než -10°C. Tato nízká teplota trvala pouze krátce a pak následně docházelo opět 

k oteplování. Dlouhodobě nejnižší teploty byly zaznamenány v 2/2012. V delším časovém 

úseku trvaly mrazy pod -10°C (měřeno v tunelu). Podle údajů z venkovních měřidel 

dosahovaly teploty vzduchu až -20°C. Tyto nízké teploty přetrvávaly až 20 dní. Tato situace 

se dá považovat za extrémní. Kromě vyhodnocení vnitřních teplot v tunelu byla k dispozici i 

měření z provozu a řízení tunelů. Tato měření sledují např. teploty na portálech, ale i uvnitř 

tunelu, nebo rychlost a směr proudění vzduchu. Na obrázcích a v tabulkách jsou uvedeny 

výsledky z instalovaného monitoringu ve dvou vybraných úsecích vzdálených 55 m (B90) a 

200 m (B78) od vjezdového portálu.  

Na obrázku č. 31 je vidět průběh teplot v tunelu v zimním období roku 2012 (5 měsíců blok 

B 90). V tomto sledovaném období byly zaznamenány extrémně nízké teploty od 29. 1. do 16. 

2. Obdobný průběh platí i pro vzdálenější profil. Nejnižší naměřená teplota byla v tunelu -

15,3°C. Průměrná teplota se ve sledovaném období pohybovala kolem -9°C. 

Konkrétní extrémní hodnoty naměřených teplot ve sledovaném úseku pro blok B90 jsou 

uvedeny v tabulce č. 13. Opět se potvrdil trend, který naznačovala předchozí měření, a to že 

ostění není ochlazováno na teplotu vzduchu a dochází k časové prodlevě. Zejména rozdíly 

teplot mezi rubem a lícem jsou velice malé. V průměru se tyto rozdíly opět pohybují kolem 

0,5°C. Ve spodní části klenby nad vozovkou jsou rozdíly až dvojnásobně větší. 
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Blok B 90 1-Rub 1-Líc 2-Rub 2-Líc 3-Rub 3-Líc Vzduch 

teploty při min. vzduchu [°C] -1,32 -1,85 -1,14 -1,93 -0,22 -1,51 -15,29 

rozdíl teplot mezi lícem a rubem [°C] 0,53 0,79 1,29 - 

minimální teploty za sledované období 

[°C] 
-1,35 -2,01 -1,14 -1,93 -0,41 -1,73 -15,29 

průměrná hodnota rozdílů za sledované 

období 19 dnů [°C] 
0,44 0,62 1,06 - 

čas odečtu minima v nejchladnějším 

dni 
17:00 5:00 5:00 9:00 9:00 21:00 9:00 

Tabulka č. 13 Měřené hodnoty teploty v ostění pro blok B90, zima 2012 

 

 
Obrázek č. 31 Průběh teplot na bloku B90, zima 2012 
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Obrázek č. 32 Detailní zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, zima 2012 

 

 

 

 
Obrázek č. 33 Detailní zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, zima 2012 
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Obrázek č. 34 Detailní zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, zima 2012 

 

Detailní grafy zpracované pro období od 29. 1. 2012 do 17. 2. 2012 zaznamenávají průběhy 

teplot pro měřený profil ve vzdálenosti 55 m od portálu (obrázky č. 32, 33 a 34). Teploty 

vzduchu v tunelu jsou zde porovnávány s teplotou na ostravském portále. Je vidět, že teploty 

vzduchu venku jsou až o pět stupňů nižší než vnitřní, a to zejména v časných ranních 

hodinách (doba odečtu je 5:00), přes poledne jsou rozdíly menší. Průběh teplot venku 

odpovídá průběhu uvnitř, tzn. při poklesu venkovní teploty klesá i teplota vnitřní. Vnitřní 

teploty dosahují svého minima s mírným zpožděním cca čtyři hodiny. Nejnižší teplota 

v tunelu byla naměřena obvykle kolem devíti hodin ráno a teplota v ostění vždy reaguje velmi 

pomalu a se zpožděním. Při postupném ochlazování dochází k nárůstu rozdílu mezi rubem a 

lícem a při oteplováni jsou rozdíly minimální. Největší rozdíl byl naměřen 2°C. Denní rozdíly 

teplot vzduchu v tunelu mohou být až 8°C. Tento rozdíl vzniká prakticky v průběhu dne 

změnou teplot během dne a noci. Definitivní ostění na tyto rozdíly reaguje, ale velmi 

nepatrně. Teplota okolního masivu (měřena cca 1 m od primáru) také reaguje na změnu 

venkovní teploty a reakce horniny má zpoždění cca 10dnů. Při obvyklých teplotách se teplota 

v masivu hodně blíží teplotě sekundárního ostění (viz obr. č. 31- dlouhodobý průběh). 
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Obrázek č. 35 Čas kdy byly dosaženy maximální teploty, B90 

 

Při srovnávání dosažení minimálních teplot ve sledovaném období dochází k odečtu 

nejnižší teploty vzduchu v tunelu v 9:00 hodin ráno (obr. č. 35). Hodnoty na líci se téměř 

překrývají, nejnižší teplota na líci byla v časných ranních hodinách (5:00). Rubové teploty 

reagují právě obráceně, a to tak, že k nejnižší teplotě na rubu dochází ve večerních hodinách. 

Toto může být dáno částečně ohříváním od masivu. Interval odečtu byl čtyři hodiny, takže 

výsledky mohou být tímto intervalem částečně ovlivněny. 

V druhém sledovaném profilu, který je vzdálenější od portálu, nejsou ve výsledcích větší 

rozdíly. Minimální naměřená teplota vzduchu je -12°C (viz obrázek č. 36). Z průběhu teplot 

vyplývá, že na vzdálenějším profilu je teplota vzduchu v průměru o jeden stupeň vyšší, než na 

bližším profilu. Konkrétní hodnoty naměřených teplot ve sledovaném úseku jsou uvedeny 

v tabulce č. 14. Jsou zde opět uvedeny hodnoty pro nejchladnější den. Průběhy teplot pro 

sledované období jsou uvedeny na obrázcích č. 37, 38 a 39. 

 

Blok B 78 1-Rub 1-Líc 2-Rub 2-Líc 3-Rub 3-Líc Vzduch 

teploty při min. vzduchu [°C] 1,29 0,52 1,28 0,44 2,6 1,22 -11,98 

rozdíl teplot mezi lícem a rubem [°C] 0,77 0,84 1,4 - 

minimální teploty za sledované období 

[°C] 
0,98 0,52 0,87 0,39 1,92 0,67 -11,98 

průměrná hodnota rozdílů za sledované 

období 19 dnů [°C] 
0,44 0,51 1,21 - 

čas odečtu minima v nejchladnějším 

dni 
13:00 9:00 9:00 17:00 9:00 17:00 9:00 

Tabulka č. 14 Měřené hodnoty teploty v ostění pro blok B78, zima 2012 

 

Detailní grafy zpracované pro období od 29. 1. 2012 do 17. 2. 2012 zaznamenávají průběhy 

teplot pro vzdálenější měřený úsek. Teploty vzduchu v tunelu jsou zde opět porovnávány 

s teplotou na ostravském portále. Je vidět, že teploty vzduchu venku jsou až o osm stupňů 

nižší než vnitřní, a to zejména v časných ranních hodinách (doba odečtu je 5:00), přes poledne 

jsou rozdíly menší. Průběh teplot venku odpovídá průběhu uvnitř, tzn. při poklesu venkovní 
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teploty, klesá i teplota vnitřní. Vnitřní teploty vzduchu dosahují svého minima s mírným 

zpožděním cca čtyři hodiny. Nejnižší teplota v tunelu byla naměřena obvykle kolem devíti 

hodin ráno a teplota v ostění vždy reaguje velmi pomalu a se zpožděním. Při postupném 

ochlazování dochází k nárůstu rozdílu mezi rubem a lícem a při oteplováni jsou rozdíly 

minimální. Největší rozdíl byl naměřen 2°C opět v patě klenby tunelu. Denní rozdíly teplot 

vzduchu v tunelu mohou být 4°C, což je rozdíl teplot během dne mezi nocí a dnem. 

Definitivní ostění na tyto rozdíly reaguje, ale velmi nepatrně. Teplota okolního masivu 

(měřena cca 1 m od primáru) také reaguje na změnu venkovní teploty a reakce horniny má 

zpoždění cca 10 dnů. Při obvyklých teplotách se teplota v masivu hodně blíží teplotě 

sekundárního ostění (viz obr. č. 36- dlouhodobý průběh). 

 

 
Obrázek č. 36 Průběh teplot na bloku B78, zima 2012 
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Obrázek č. 37 Detailní zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, zima 2012 

 

 

 
Obrázek č. 38 Detailní zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, zima 2012 
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Obrázek č. 39 Detailní zpracování vývoje teploty v definitivním ostění, zima 2012 

 

Při srovnávání dosažení minimálních teplot ve sledovaném období dochází k odečtu 

nejnižší teploty vzduchu v tunelu v 9:00 hodin ráno (obrázek č. 40). Hodnoty na líci se ve 

všech uzlech téměř překrývají a reagují na pokles venkovní teploty. Rubové teploty reagují 

obdobně se zpožděním. Toto může být dáno částečně ohříváním od masivu. Interval odečtu 

byl čtyři hodiny, takže výsledky mohou být tímto intervalem také částečně ovlivněny. 

 
Obrázek č. 40 Čas kdy byly dosaženy maximální teploty, B78 
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Dále pro porovnání je uveden obrázek č. 41 s rozdíly teplot v tunelu mezi portály a uvnitř 

tunelu v měřených blocích. Z výsledků jednoznačně vyplývá, že teplota venku na portálech je 

nižší než uvnitř tunelu. V průměru je rozdíl teplot mezi ostravským portálem a blokem B90 

3,3°C. Teplota na obou portálech je přibližně stejná. Nejteplejší je z uvedených měření teplota 

ve druhém profilu (B78), který je nejvzdálenější od ostravského portálu. 

Ze záznamů provozovatele tunelu je k dispozici i měření rychlosti proudění vzduchu 

v tunelu. Tento průběh ve srovnání s teplotami je uveden na obrázku č. 42. Rychlost proudění 

vzduchu (měřeno na úrovni tunelových propojek) nepřekračuje maximální rychlost 6 m/s. 

V průměru se rychlost pohybuje přes 2 m/s. Podél tunelu je rychlost téměř konstantní (rozdíl 

mezi jednotlivými propojkami je minimální). Rychlosti se mění od klidového stavu (téměř 

nulová rychlost) až k maximální rychlosti v průběhu dne. Z výsledků měření není patrné, zda 

se jedná o nucené větrání během provozu například v dopravních špičkách. Přirozené 

proudění vzduchu je dáno výškovým rozdílem obou portálů (viz tabulka č. 15). Výrazné 

ovlivnění změnou venkovní teploty bohužel není patrné, a to i z důvodů řízené regulace 

účinnosti větrání pomocí ventilátorů v tunelu. Jediná závislost mezi oběma grafy je, že při 

rostoucí teplotě (oteplování) se zvyšuje rychlost proudění a při snížené teplotě se rychlost 

snižuje. V průběhu dne tedy dochází k mírnému oteplení a rychlost větru narůstá na své 

maximum, v nočních hodinách je tomu obráceně. Směr proudění není určený. Na portálech je 

zaznamenáván azimut směru větru, ale ten je velice proměnlivý a je ovlivněn venkovním 

počasím. Více o rychlostech proudění vzduchu v tunelu Klimkovice je v diplomové práci L. 

Plevy. (Pleva 2008). 

. 

 
Obrázek č. 41 Srovnání vnitřní a venkovní teploty na portálech 
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Obrázek č. 42 Srovnání rychlosti proudění vzduchu s venkovní teplotou 

 

 
Obrázek č. 43 Teplota vzduchu podél tunelu, LTT 

 

Po zpracování dalších záznamů od provozovatele tunelu byl sestaven graf s teplotami podél 

tunelu (viz obr. č. 43). Teploty jsou odečítány ráno v 5:00. V této době by mělo být proudění 

pomalejší než přes den. Jak již bylo uvedeno, směr proudění vzduchu v tunelu není 

zaznamenán a může být ovlivněn nucenou ventilací. Podle tabulky č. 15 je výškově výše 

ostravský portál a přirozený proud vzduchu by měl být od brněnského portálu k ostravskému, 

tedy v protisměru provozu levé tunelové trouby (LTT). Ze záznamů grafu č. 43 je teplota 

vzduchu blíže brněnskému portálu vyšší než u ostravského portálu. Teplota se postupně 
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zvyšuje. Na obou portálech je venkovní teplota téměř stejná (viz předchozí obrázky). Pro 

srovnání v druhém tunelu (PTT) je trend zcela opačný (viz obrázek č. 44). Z výsledků lze 

usuzovat, že proudění vzduchu je vždy ve směru dopravy. Chladný vzduch se v tunelu 

postupně ohřívá. Rozdíl mezi tunelovou spojkou TS5 a TS1 je cca 700 m a rozdíl teplot u 

nejchladnějšího dne cca 7°C. V druhém tunelu je rozdíl menší, jen cca 4°C. 

 
 Staničení Vzdálenost [km] Kóta nivelety Výškový rozdíl [m] 

Portál Brno 141,149669 0,00 262,63 0,00 

TS1 141,35928 0,21 263,73 1,10 

TS3 141,698086 0,55 265,78 3,15 

TS5 142,056821 0,91 267,95 5,32 

Portál Ostrava 142,226495 1,08 268,79 6,16 

Tabulka č. 15 Výškový a délkový popis portálů a propojek v tunelu 

 

 
Obrázek č. 44 Teplota vzduchu podél tunelu, PTT 

 

Na rozdílech zimních teplot mezi rubem a lícem je vidět základní rozdíl mezi německou 

drážní směrnicí, která uvažuje konstantní rozdíl mezi rubem a lícem 10°C. Předpokládaných  

-15°C v ostění uvnitř tunelu dle směrnice nebylo nikdy dosaženo, byť byly naměřeny teploty 

vzduchu nižší. Přesto rozdíly mezi rubem a lícem jsou velice malé a potvrzují to i dosavadní 

výsledky měření. Dále je z průběhu teplot patrné, že teplota uvnitř tunelu ovlivňuje definitivní 

ostění, nicméně nikdy nedošlo k ochlazení líce výztuže na teplotu vzduchu. Teplota vzduchu 

je měřena ve vrcholu tunelu, tedy v nejteplejším místě, a snímač je vzdálen od líce jen několik 

centimetrů a přesto jsou rozdíly obou teplot okolo 10°C. Největší podíl na tomto chování má 

zřejmě teplota okolního masivu. Toto platí ovšem pouze při ochlazování, kdy se ostění 

nestihne dostatečně rychle ochladit s klesající rychlostí teploty vzduchu. Naopak při 

oteplování může být teplota vzduchu vyšší než teplota ostění (viz obrázek č. 31). Záporná 

teplota na rubu ostění může přispět k nepříjemnému jevu, zejména k promrzání výztuže. 

V případě přítomnosti podzemní vody může docházet i k jejímu mrznutí a dalšímu zatížení 

ostění vlivem objemových změn vody při změně skupenství. Tento jev je nejčastěji 

pozorován u starých kamenných ostění. Záporné teploty na rubu byly naměřeny pouze u 

profilu B90 (50m od portálu), u vzdálenějšího profilu (200m od portálu) rub nepromrzá, ale je 

i vyšší vnitřní teplota. 
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Hydratace betonu 

 

Vzhledem k tomu, že je potřeba instalovat snímače před samotnou betonáží, byla využita 

možnost zaznamenat teploty během hydratačního procesu betonu.  

Hydratace je obecně reakce, při které daná látka (cement) reaguje s vodou. V betonářské 

oblasti se nejčastěji mluví o hydrataci cementu, přesněji hydrataci cementových zrn. Po 

smíchání cementu s vodou dochází vlivem chemických reakcí ke vzniku jemných krystalků, 

které vzájemně prorůstají. Tím cement postupně tvrdne. Hydratační teplo se uvolňuje v 

hydratačním procesu cementu po přidání vody. Velké množství tepla způsobuje v tuhnoucím 

betonu tepelné napětí, které může mít negativní vliv zejména na výslednou pevnost a 

trvanlivost konstrukce.  Zvláště při betonování v zimním období a při betonování při 

vysokých teplotách je třeba brát v potaz uplatnění hydratačního tepla na teplotu betonu. 

Zejména u masivních betonových konstrukcí se snažíme vliv hydratačního tepla eliminovat. 

Hydratační teplo v betonu se omezuje: 

- použitím cementu s nižším vývojem hydratačního tepla, použitím cementu s nižší vazností 

(lépe 32,5 než 42,5), použitím cementu s nižším obsahem slínku (tedy lépe CEM III  a CEM 

II/B než CEM I), 

- přidáním přísad zpomalujících tuhnutí, přísady zpomalující tuhnutí nesníží množství 

hydratačního tepla, ale rozloží jeho uvolňování do delšího časového intervalu, čímž se sníží i 

účinky tohoto tepla, 

- přidáním latentně hydraulických příměsí do betonu se sníží potřebné množství cementu a 

tím i uvolněné hydratační teplo, 

- dále můžeme ochlazovat konstrukci. Převzato z www.ebeton.cz. 

 

Sběrnice dat se snímači byly instalovány před ustavením pojízdné bednící formy. Po 

betonáži a odbednění byly snímače neprodleně připojeny k datalogeru a začal kontinuální 

odečet dat. Intervaly odečtu byly nastaveny na velmi krátké intervaly (5 a 15 min). Tento 

interval se po třech dnech zvyšoval na hodinový interval odečtu. Průběhy teplot jsou 

zaznamenány v grafech pro každý blok samostatně. Extrémní hodnoty jsou uvedeny v tabulce 

č. 16. Při vývinu tepla z hydratace cementu 10kJ/kg/h a předpokladu dávkování 400kg /m
3
 

betonové směsi je použito na 125m
3
 (objem betonu jednoho bloku) 50 000kg cementu. Z toho 

se vyvine teplo 500 MJ/h. Průběhy hydratačního tepla jsou uvedeny na obrázcích č. 45 a 46. 

Během hydratace byly měřeny i teploty v masivu a ty byly hydratačním teplem ovlivněny 

postupným nárůstem. Masiv se ohříval rychlostí cca 2°C/den. Ohřívání se zmírňuje s klesající 

teplotou betonu. 

http://www.ebeton.cz/notions/4490/pevnost-betonu/
http://www.ebeton.cz/notions/4019/prisady-zpomalujici-tuhnuti/
http://www.ebeton.cz/notions/4022/latentne-hydraulicke-primesi/
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Obrázek č. 45 Vývoj hydratačního tepla na bloku B90 

 

 
Obrázek č. 46 Vývoj hydratačního tepla na bloku B78 

 

Maximální teploty betonu dosáhly až 51°C (B78). U obou bloků dochází k pozvolnému 

ochlazování (snižování hydratačního tepla). V prvním dnu po betonáži je pokles teplot až o 

10°C za 24 hodin, potom se pokles mírně zpomaluje až na 2 °C za den. Ukončení hydratace 

se nedá přesně odhadnout, reakční časy cementu jsou v řádech hodin, maximálně dní. Při 
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objemu betonu, který se ukládá do bednění, je nejdůležitější jeho ochrana před vnějšími vlivy. 

Samotná hydratace je proces, který se nedá ovlivnit (je součástí tuhnutí betonu), ale správným 

ošetřováním betonu se zlepšuje výsledná kvalita.  

Smršťování betonu znamená zmenšování objemu betonu při tvrdnutí na vzduchu způsobené 

úbytkem vody, která se odpařuje a spotřebovává k hydrataci. Smršťování betonu je příčinou 

vzniku trhlin, kterému se čelí rozdělením konstrukce dilatačními spárami. Jedná se o 

dlouhodobou nevratnou deformaci bez vlivu napětí. Smrštění ovlivňuje kvalita betonové 

směsi a vlhkost okolního prostředí. 

 

Blok B90 Vzduch Rub 1 Lic 1 Rub 2 Lic 2 Rub 3 Lic 3 Hornina 

Maximu °C 29,47 38,90 41,08 40,20 38,16 36,05 35,41 15,87 15,87 

Minimum °C 12,38 17,00 16,96 16,41 16,09 16,44 16,09 12,00 12,00 

Průměr °C 21,62 27,07 26,36 25,57 23,77 25,85 23,82 15,58 15,58 

Blok B78 Vzduch Rub 1 Lic 1 Rub 2 Lic 2 Rub 3 Lic 3 Hornina 

Maximu °C 45,11 50,85 48,16 47,60 44,09 47,74 46,11 19,32 20,36 

Minimum °C 22,44 22,32 21,90 21,72 21,50 21,65 21,47 15,38 14,83 

Průměr °C 31,75 33,50 32,61 31,75 30,40 32,12 31,05 18,51 19,27 

Tabulka č. 16 Extrémní hodnoty teplot během hydratace 

 

Zhodnocením průběhu teplot lze uvést následující zobecněné závěry: 

1. Relativně vysoké hodnoty teplot vzduchu (29°C) uvnitř tunelu vcelku nepodstatně 

ovlivňují velikosti teplot v horninovém masivu za ostěním, kde v průběhu zvýšeného výskytu 

vnějších teplot je dosahován nárůst v maximálních hodnotách 0,5-1°C a zvyšování teploty 

v hornině je plynulé. 

2. Maximální rozdíl teplot v letním období na vnitřním a vnějším povrchu ostění dosáhl 

velikosti 1 - 3°C, přičemž nižší hodnoty byly dosaženy ve stropě (bod 1.) a horní části klenby 

(bod 2.). Rovněž tak bylo potvrzeno, že maximální rozdíl teplot je v boku ostění (bod 3). 

Rozdíl mezi rubem a lícem byl dosažen se zpožděním 3 až 5 hodin. Chladnutí ostění 

probíhalo relativně rychleji než jeho oteplování.  

3. Rozdíly teplot vzduchu mezi dnem a nocí dosahovaly v průměru až 6°C a změny teplot 

v ostění věrně kopírují tyto změny teplot vzduchu se zpožděním.  

4. Pro zimní teploty lze obecně uvést prakticky shodné závěry, protože max. rozdíl teplot 

dosáhl velikosti 1,5°C. Průběhy rozdílů v oblasti záporných hodnot vzduchu věrně kopírují 

změny teploty vzduchu prakticky bez teplotního zpoždění. Denní rozdíly teplot vzduchu byly 

menší, do 4°C. Teploty v ostění cca 200 m od portálu jsou již kladné. 

5. Pro stanovení vlivu teplot v ostění na velikosti vnitřních sil v konstrukci je důležité 

pracovat s tzv. referenční hodnotou teploty, která je obvykle udávána ve velikosti 10°C, což je 

teplota, na kterou se hypoteticky ustaluje teplota betonu po jeho uložení a ukončení průběhu 

hydratace. Je třeba uvést, že tato teplota nebyla v ostění prakticky nikdy dosažena (vždy byla 

vyšší), což může souviset i s poněkud vyšší ustálenou hodnotou teplot v horninovém 

prostředí, která se pohybovala prakticky vždy nad 14°C. S ohledem na reálnější stanovení této 

referenční teploty byl přijat předpoklad, že její vhodnější hodnota se bude pohybovat okolo 

průměrné hodnoty teploty v ostění. Navíc oteplení líce ostění je ve všech případech výraznější 

než oteplení rubu ostění, na kterém se změny teplot projevují méně výrazně. 

6. Teploty podél tunelu jsou ovlivňovány prouděním vzduchu (max. 5 m/s). Teplotní rozdíl 

po délce tunelu odpovídá cca 1°C/100m (ověřeno při zimních teplotách). Teplota se snižuje (v 

zimě) směrem do tunelu a v létě se teplý vzduch ochlazuje. 
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6 MODELOVÁNÍ ROZDĚLENÍ TEPLOT A JEJICH VLIVU NA 

OSTĚNÍ 

Na základě dosavadního vyhodnocení hodnot záznamů teplot v sekundárním ostění 

v předchozí kapitole bylo zjištěno, že rozdíly mezi teplotami na rubu a líci ostění nejsou tak 

veliké, jak uvádí německá směrnice DS 853. Průměrné hodnoty byly změřeny do 1°C. 

Maximální rozdíl byl do 5,5 stupně. Obecně používaný předpis německých drah DS853 

předpokládá tyto rozdíly mezi lícem a rubem 10°C, pouze pro delší tunely nad 1000m je to 

pouze 5 °C. Maximální hodnoty na líci ostění pro vzdálenosti do 200 m od portálu 

předpokládá drážní směrnice +25°C v létě a -15°C v zimě (viz tab. 2). Tyto hodnoty 

dlouhodobým měřením na tunelu Klimkovice nebyly potvrzeny. Maximální teploty naměřené 

v největších vnitřních teplotách při provozu tunelu dosahovaly +21°C v létě. V zimním 

období byly nejnižší hodnoty -2,0°C. V okrajových teplotách na líci ostění se hodnota 

v letním období blíží směrnici německých drah, ale u zimního období jsou rozdíly větší. 

Důležitým podílem při zatížení je také ale rozdíl mezi hodnotami na líci a na rubu. 

Dlouhodobé výsledky měření deseti stupňový rozdíl nepotvrdily a nepotvrzuje to ani výpočet 

rozdělení teplot v ostění pomocí MKP. 

 

6.1 Rozdělení teplot v průřezu ostění 

Pro výpočet byl použit programový systém CESAR LCPC. Byl vytvořen osově symetrický 

model ostění tunelu Klimkovice (viz obrázek č. 47). Rozměr modelu je 37 x 68 m. Výška 

nadloží tunelu byla uvažována 18 m. V modelu pro výpočet rozdělení teplot byly definovány 

pouze vlastnosti pro definitivní betonové ostění. Při výpočtu byl využit model rovinný model 

pro teploty DTLI (řešení difuzního proudění prostřednictvím přímé integrace). Výpočet byl 

proveden v časově závislém režimu proudění (transient). Jako vstupní parametry byly použity 

tabulkové hodnoty pro součinitel tepelné vodivosti betonu:  = 1,5 W.m
-1

.°C
-1

 a objemová 

tepelná kapacita Cv = 1,758E
6
 W.sec.m

-3
.°C

-1
. (Restrepo 2005) 

  
Obrázek č. 47 Model MKP celkový (vlevo) a detail definitivního ostění (vpravo) 
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Změny teplot v průřezu ostění jsou velice důležité pro výpočet a návrh definitivních ostění 

tunelů. Zatížení teplotními změnami rozlišujeme pro zimní a letní období. K dalšímu rozlišení 

dochází v závislosti na vzdálenosti vyšetřovaného tunelového profilu od portálů. Ve výpočtu 

je potřeba tyto hodnoty transformovat s ohledem na teplotu ostění při jeho zřízení T0. 

Obvykle je uvažována hodnotou T0 = +10°C (Barták).  

Nejprve byl proveden výpočet pro letní teploty. Výpočet byl proveden ve 24 krocích 

s konstantním časem 3800 s. Hodnota teplotního zatížení podle dlouhodobého měření 

(kapitola č. 5.5, tab. č. 9) byla +21°C. Referenční hodnota teploty byla teplota +10°C. 

Zatížení bylo aktivováno pouze na vnitřním okraji (líci) ostění od vrcholu klenby až po 

úroveň vozovky (obslužného chodníku) v místě měření, tedy cca 5 cm pod lícem ostění. 

Výsledky výpočtu jsou zobrazeny na obrázku č. 48. Z barevného rozložení teplot v průřezu je 

vidět, že ve spodní úrovni klenby (klenba je masivnější) je rozdíl teplot mezi rubem a lícem 

větší. Rozdíl teplot je 6°C. 

      
Obrázek č. 48 Teplotní pole pro letní období 

 

t = 0 s  t = 86400 s  
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Obrázek č. 49 Průběh letních teplot v řezu podle času 

 

Na obrázku č. 49 je zaznamenán celý průběh rozložení teploty ve vrcholu klenby. Z vývoje 

s krokem 1 hodina se teplotní pole vyrovnává, až dochází k ustálenému rozložení teplot 

v ostění. Teplota je definována pouze na líci a ve zbytku průžezu se teplota ustaluje podle 

výpočtu. Na líci (povrchová teplota) je cca 22°C a pak je průběh téměř lineární (hodnota 

regrese R = 0,98). Na rubové straně je teplota cca 18°C. Rodíl mezi rubem a lícem ostění je 

tedy 4°C. Ve spodní části klenby nad obslužným chodníkem při větší tloušťce betonu cca 45 

cm (řez cca 1 m nad vozovkou) byly rozdíly teplot mezi rubem a lícem 6°C (viz obrázek č. 

50). Při stejných tlouštkách ostění jsou rozdíly zanedbatelné. U větší tloušťky je rozdíl teplot 

mezi lícem a rubem větší. Rozdělení teplot je dáno součinitelem tepelné vodivosti betonu, 

který se podle tabulek pohybuje od 1,43 do 1,74 W.m
-1

.K
-1

. Vliv změny vodivosti je zobrazen 

na obrázku č. 51. (Vaverka 1997) 

 
Obrázek č. 50 Průběh teplot – řezy ostěním 
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Obrázek č. 51 Vliv součinitele teplotné vodivosti 

 

Pro zimní období byl využit stejný model a stejné vstupní podmínky jako pro letní období. 

Okrajová podmínka referenční teploty zůstává stejná (+10°C) a zatížení na líci bylo -2,0°C, 

cca 5 cm od líce. Hodnota vychází z dlouhodobého sledování na tunelu a byla zaznamenána 

při extrémních mrazech. Výsledky jsou uvedeny na obrázku č. 52. 

       
Obrázek č. 52 Teplotní pole pro zimní období 

 

t = 0 s  t = 86400 s  
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Obrázek č. 53 Průběh zimních teplot v řezu podle času 

 

Hodnoty zatížení teplotami na lícové straně vycházely ze změřených teplot. Podle vývoje 

teplot na obrázku č. 53 bylo opět teplotní rozdělení v průřezu téměř lineární (hodnota regrese 

R = 0,98). Rozdíl teploty podle tohoto linenárního rozdělení je 3,5°C. Ve výšce 1 m nad 

vozovkou je tento rozdíl 6,0°C. Rozdíly teplot jsou podstatně vyšší než byly změřeny. 

Průměrné hodnoty rozdílů teplot se pohybovaly nejčastěji kolem 0,5°C. Rozdílné teploty na 

rubu a líci mezi modelem a skutečností mohou být dány podmínkami (vlhkost, rychlost 

proudění vzuchu atd.). 

Pro srovnání jsou zde uvedena teplotní pole podle uvažované německé drážní směrnice. Na 

rozdíl od měřených hodnot německá drážní směrnice DS 853 předpokládá rozdíl mezi rubem 

a lícem konstantně 10°C (viz kapitola 4 , tabulka č. 2). Pro srovnání byly provedeny výpočty i 

s těmito vstupními hodnotami. Pro letní období bylo uvažováno na líci +25°C, na rubu +15°C. 

Jako referenční teplota byla uvažována teplota +20°C. Výsledky jsou uvedeny na obrázku č. 

54.  
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Obrázek č. 54 Teplotní rozdělení podle směrnice DS 853, léto 

 

 
Obrázek č. 55 Průběh letních teplot v řezu podle času 

 

Průběh teplot v průřezu v jednotlivých časech je zaznamenán na obrázku č. 55. Rozdíl 

zatížení oproti předchozímu případu (obrázek č. 49), kdy teplotní zatížení bylo pouze na jedné 

straně průřezu, tak při souběžném zatížení obou stran průřezu dostáváme rychlejší ustálení. 

Průběh teplot se již po cca třech krocích se téměř neliší. Z výsledků regrese by se průběh dal 

považovat za téměř lineární (R = 0,988). Výpočet (tvar výsledné křivky) může být ovlivněn 

hustotou sítě konečných prvků. Zimní období je v drážní směrnici definováno teplotami na 

líci-15°C a na rubu -5°C. Referenční teplota je uvažována -10°C. Výsledky průběhu teplot na 

počátku a na konci výpočtu jsou uvedeny na obrázku č. 56. 
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Obrázek č. 56 Teplotní rozdělení podle směrnice DS 853, zima 

 

 
Obrázek č. 57 Průběh zimních teplot v řezu podle času 

 

Průběh teplot v průřezu definitivního ostění je uveden na obrázku č. 57. Stejně jako u 

letních teplot se průběh pro zimní teploty velice rychle uklidní a zůstává konstantní. Regrese 

křivky v posledním kroku opět velmi dobře odpovídá lineárnímu průběhu s korelačním 

koeficientem R = 0,988. 

Při srovnání letních teplot vypočítaných podle teplotního zatížení na líci naměřenou 

hodnotou v nejteplejších dnech a směrnicovými hodnotami na líci a rubu je vidět rodíl mezi 

rubem a lícem (viz obrázek č. 58).  
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Obrázek č. 58 Srovnání výsledků pro měřené teploty a směrnici 

 

Pokud bude líc ostění ohříván nebo ochlazován venkovním vzduchem, pravděpodobně 

nedojde ke stejné změně i na rubu konstrukce. Průběh teploty v ostění je zásadně dán 

součinitelem teplotní vodivosti betonu a tloušťkou ostění a nemůže být určen konstantní 

hodnotou. Rubová teplota je ovlivněna okolním masivem, který podle měření má nižší (léto) 

nebo vyšší (zima) teplotu než konstrukce. Z měření bylo prokázáno, že rozdíl mezi rubem a 

lícem není tak velký, jak předpokládá směrnice DS 853. Jediným důvodem proč uvažovat 

výrazně nižší teplotu (10°C) na rubu proti líci, je zohlednění vlivu teploty masivu. Toto by 

platilo pouze při dlouhodobých neměnných podmínkách. 

Referenční teplota při výpočtu byla brána jako střední hodnota (směrnice) nebo byla 

odhadnuta (měřené teploty). Analýzou vlivu referenční hodnoty teploty jakožto okrajovou 

podmínkou modelu bylo zjištěno, že tato hodnota velmi výrazně ovlivňuje rozdělení teploty 

v průřezu. V obrázku č. 59 je srovnání s různými hodnotami počáteční teploty od 0°C až po 

+20°C s krokem 5°C. Teplotní zatížení bylo +21°C na líci díla. Časově závislý výpočet měl 

24 kroků po 1 hodině (obdoba letního období). Vyhodnocovaný byl řez ve stropě díla po 24 

hodinách (poslední krok). Rozdíl teploty mezi rubem a lícem klesal postupně od 5,8°C pro 

referenční hodotu 0°C až po 0,27°C s referenční hodnotou 20°C. Tzn. čím byla vyšší 

referenční hodnota, tím byl nižšší teplotní rozdíl mezi lícem a rubem ostění. Aby byla 

potvrzena měření, kde rozdílná hodnota mezi rubem a lícem byla do 0,5 °C, musela by být 

referenční teplota mezi +15 a +20°C.  

Pro zimní období byla provedena obdobná analýza. Výsledky jsou uvedeny na obrázku č. 

60. Referenční hodnoty byly voleny od +10°C do -10°C opět s krokem 5°C. Zatížení teplotou 

na líci bylo -1,5°C. Rozdíl mezi lícem a rubem byl od 3,2 °C do -2,3 °C. Rozdíl teplot se 

snižoval s klesající referenční teplotou. Pro záporné teploty opět narůstal. Opět pro potvrzení 

měření by se měla referenční teplota pohybovat kolem 0°C. Zde je rozdíl do 0,5°C mezi 

rubem a lícem. 
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Obrázek č. 59 Vliv referenční teploty na výsledné rozdělení teplot, léto 

 

 
Obrázek č. 60 Vliv referenční teploty na výsledné rozdělení teplot, zima 

 

Pro porovnání průběhu změn a rozdílů teplot uvažovaných podle směrnice DS 853 

s reálným rozdělením a průběhem teplot v průřezu ostění byla provedena analýza šíření tepla 

a teploty v betonovém průřezu vrcholu klenby pro zimní i letní období. Okrajovými 

podmínkami řešení byly naměřené teploty v místech snímačů. Z výsledků řešení je zřejmé, že 
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lineární průběh teplot v ostění je v obou případech určitým zjednodušením. Pro statické řešení 

může být tento linearizovaný průběh použit, protože rozdíly jsou malé a samotný výpočet je 

linearizací značně zjednodušen.  

Shrnujícím výsledkem řešení je grafické porovnání rozdělení teplot podle směrnice DS 853 

(modrá čára) a ze změřených údajů (červená čára) viz obr. č. 61 a tabulka č. 17. Stanovené 

rozdělení teplot v průřezu ostění reálněji vystihuje skutečný stav, který ovlivňuje velikosti 

vnitřních sil v ostění vznikajících v důsledku oteplování (ochlazování betonu). Rozdíly ve 

velikostech vnitřních sil stanovených podle tohoto reálného předpokladu a podle směrnice DS 

853 jsou uvedeny níže. 

 

 
Obrázek č. 61 Předpoklad rozdělení teplot v průřezu tl. 350mm 

 

 
Měřené hodnoty Dle DS853, TKP ČD 

Frep,T Frep,T 

Teplota v létě od 

portálu do 200 m 

od portálu 

vnější povrch - Tex +19,0 +15 C 

Střednice - Tm +21,5 +20 C 

vnitřní povrch - Tin +22,0 +25 C 

Teplota v zimě od 

portálu do 200 m 

od portálu 

vnější povrch - Tex +1,0 -5 C 

Střednice - Tm -0,5 -10 C 

vnitřní povrch - Tin -2,0 -15 C 

Tabulka č. 17 Teplotní zatížení pro ostění do vzdálenosti 200m 

 

6.2 Vliv oteplování a ochlazování na velikosti napětí a vnitřních sil v ostění  

Pro stanovení velikostí vnitřních sil v ostění zatížených tepelnými změnami v důsledku 

oteplování a ochlazování byly opět zpracovány výpočetní modely v programovém systému 

CESAR LCPC. Pro výpočet byl použit stejný osově symetrický model jako při výpočtu 

teplotního rozdělení. Výpočetní model byl volen pro statiku, tzn. výpočet deformací a napětí. 

Kalkulační modul MCNL je určený pro řešení mechaniky s nelineárním řešením. Pro horninu 

byl uvažován běžný Mohr-Coulombův (M/C) materiálový model, pro betonové ostění lineární 

model (LIN). Vstupní parametry jsou uvedeny v tabulce č. 18. Okrajové podmínky byly 

uvažovány standardní (tuhá vana) na okrajích modelu, povrch byl volný. Při zadávání 

teplotního zatížení bylo uvažováno se součinitelem teplotní roztažnosti betonu  = 5,0E
-6

 

1/°C. Výpočet probíhal vždy v kombinaci s vlastní tíhou ostění a teplotním zatížením (léto a 

zima). Zatížení od horniny nebylo uvažováno. Výpočet byl prováděn bez přítomnosti vody. 
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 Model  [kg.m
-3

] E [MN.m
-2

]  [-] c [kPa]  [°] 

Sekundár LIN 2400 3,0 E
4
 0,2 - - 

Primár LIN 2400 2,0 E
4
 0,2 - - 

Hornina M/C 2500 2,6 E
3
 0,25 80 42 

Tabulka č. 18 Vstupní parametry modelu 

 

Zatížení statického modelu, jak již bylo uvedeno, je kombinací vlastní tíhy ostění a teplotního 

zatížení. Teplotní zatížení vychází z výpočtů uváděných výše a do statického výpočtu je toto 

zatížení načítáno z externího souboru. Celkem byly zpracovány čtyři modely pro tyto 

kombinace: 

1. vlastní tíha + teplota léto (podle výsledků měření), 

2. vlastní tíha + teplota léto (podle směrnice DS 853, dále jen směrnice), 

3. vlastní tíha + teplota zima (podle výsledků měření), 

4. vlastní tíha + teplota zima (podle směrnice DS 853, dále jen směrnice), 

Z těchto modelů byly vyhodnocovány vždy hlavní napětí v celém průřezu, totální posuny 

na střednici klenby, ohybové momenty na střednici klenby a normálové síly na střednici 

klenby. 

 

  
Obrázek č. 62 Srovnání průběhu totálních posunů, měření (vlevo) - směrnice (vpravo), léto 

 

Na obrázku č. 62 jsou porovnávané totální posuny pouze v horní klenbě. Levý obrázek 

odpovídá zatížení měřenými hodnotami a vpravo je zatížení směrnými hodnotami. Největší 

posuny jsou v patě klenby a nejmenší ve vrcholu. Nižší hodnoty totálních posunů vykazuje 

model pro směrné hodnoty. Hodnoty totálních posunů jsou celkově od 0,3 mm do 1,2 mm. 

Toto jsou poměrně malé hodnoty deformací. Dále je vyhodnoceno hlavní napětí S1 (obr. 63). 

Extrémní hodnoty hlavních napětí jsou kumulovány do paty klenby v její vnější části. V této 

části paty klenby je vysoká koncentrace tahových namáhání (až 12 MPa). Důvodem takto 

vysokého tahového napětí může být samotná síť MKP nebo načtené hodnoty teplotního 

zatížení z externího souboru. Z hlediska posouzení na tlakové namáhání horní klenby jsou 

výsledky pro oba modely téměř shodné (obr. 64) a největší zatížení tlakem je cca 5,0 MPa. 

Rozdílná je pozice extrémní hodnoty, kdy u měřených teplot je extrém v patě kleny z rubové 

části a u směrných hodnot zatížení je extrém na lícní straně klenby v její spodní části (cca 2 m 

nad obslužným chodníkem). Horní část klenby na rubové straně je zatížena tahovým napětím. 
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Obrázek č. 63 Srovnání průběhu hlavních napětí S1, měření (vlevo) - směrnice (vpravo), léto 

 

 
Obrázek č. 64 Srovnání průběhu tlakových napětí, měření (vlevo) - směrnice (vpravo), léto 

 

Obdobné srovnání bylo provedeno také pro zimní teploty, kdy model klenby tunelu byl 

zatížen naměřenou teplotou a směrnými hodnotami. Stanovené průběhy teplot na horní klenbě 

byly opět načteny z externího souboru jako zatížení. Nejprve byly opět vyhodnocovány 

hodnoty totálních posunů (obr. č. 65). Zde dochází k odlišnému průběhu totálních posunů pro 

oba modely, maximální hodnoty jsou v patě, ale horní část klenby vychází rozdílně. Oproti 

letním teplotám je u měřených teplot maximální hodnota totálních posunů (utot, max = 0,3mm) 

menší než u směrných hodnot (utot, max = 0,58mm). Toto platí také pro hlavní napětí 

S1(obrázek č. 66), kdy maximální tlaková hodnota pro měřené teploty je -0,49 MPa, u 

směrných hodnot je to -1,14 MPa. Při srovnání tahových napětí (obrázek č. 67) je výrazně 

více zatížen líc klenby u směrných hodnot teplot (max = 2,56 MPa). U měřených teplot je 

nejvíce zatížena horní lícní část klenby (max = 0,49 MPa). 
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Obrázek č. 65 Srovnání průběhu totálních posunů, měření (vlevo) - směrnice (vpravo), zima 

 

 
Obrázek č. 66 Srovnání průběhu hlavních napětí S1, měření (vlevo) - směrnice (vpravo), zima 

 

  
Obrázek č. 67 Srovnání průběhu tahových napětí, měření (vlevo) - směrnice (vpravo), zima 
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Dosažené výsledky byly vyneseny pro přehlednost do jednotlivých grafů, shrnující průběhy 

totálních posunů a napětí. Průběh totálních posunů na střednici průřezu je zobrazen na 

obrázku č. 68. Plnou čarou jsou vyneseny hodnoty pro zatížení měřenými teplotami a 

čerchovanou čarou jsou posuny pro směrné hodnoty. Na průběhu posunů je patrné, že letní 

teploty mají průběh téměř shodný, rozdíl v průměru cca 8,5%. U zimních teplot je rozdíl 

větší, pro měřené hodnoty vychází nejmenší posuny cca 0,3 mm a jsou o 25% menší než pro 

směrné hodnoty. 

 
Obrázek č. 68 Totální posuny na střednici klenby 

 

Srovnání hlavních napětí na střednici tunelu je zobrazeno na obrázku č. 69. Letní hodnoty 

jsou vyneseny plnou čarou a zimní jsou čárkovaně. Letní hodnoty se opět téměř shodují. Větší 

část klenby je zatížena tlakem, pouze v patě klenby jsou lokální extrémní hodnoty, které byly 

zobrazeny i na obrázku č. 63. U zimních teplot je vidět pokles hodnoty hlavního napětí. 

V průměru je pokles o 45%. Při velkém rozdílu teplot, který je uvažován u směrných hodnot, 

je klenba více namáhána tahem (max = 0,5 MPa). U měřených teplot je celá klenba zatížena 

tlakovým napětím (v průměru -0,13 MPa).  

Kromě hlavních napětí po délce klenby byly vyneseny také hodnoty hlavních napětí 

v příčném řezu ve vrcholu klenby (viz obrázek č. 70 pro letní teploty a č. 71 pro zimní 

teploty). Pro přehlednost byly pro každé období průběhy napětí v průřezu ostění vyneseny 

samostatně. Pro letní období platí, že rub ostění je zatížen tahem a líc je tlačený. Tahové 

hodnoty se liší pro měřené hodnoty a pro směrnici. U směrných hodnot je průřez více 

namáhán na tah (1,3 MPa). Tlakové zatížení na líci je téměř shodné (cca -0,5 MPa). Pro zimní 

teploty je průběh napětí obrácený než u letních. Pro zimní období platí, že rub je zatížen 

přibližně stejným tlakem (0,5 MPa) a lícní strana ostění je namáhána na tah. Rozdíl mezi 

měřenými a směrnými hodnotami je 2 MPa na líci. Rozdíl mezi rubem a lícem pro měřené 

hodnoty je 1 MPa, pro směrné hodnoty jsou to 3MPa. Při větším rozdílu teplot mezi rubem a 
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lícem (případ směrných hodnot) dochází k tažení převážně celého průřezu. U měřených 

hodnot je větší část průřezu tlačena. 

 
Obrázek č. 69 Hlavní napětí S1 na střednici klenby 

 

 

 
Obrázek č. 70 Průběh hlavních napětí S1 ve vrcholu klenby, příčný řez, léto 
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Obrázek č. 71 Průběh hlavních napětí S1 ve vrcholu klenby, příčný řez, zima 

 

 
Obrázek č. 72 Průběhy ohybových momentů na střednici klenby 
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Obrázek č. 73 Průběhy normálových sil na střednici klenby 

 

Programový systém CESAR umožňuje výpočet vnitřních sil v definovaném řezu, proto 

z výsledků byly vyhodnoceny ohybové momenty a normálové síly v klenbě tunelu. Výsledky 

vnitřních sil jsou uvedeny na obrázcích č. 72 a 73. Výsledky podle měřených hodnot byly 

vyneseny plnou čarou a výsledky podle směrných hodnot čárkovanou. Z průběhů ohybových 

momentů (obr. 72) je vidět rozdíl mezi měřenými a směrnými hodnotami. V průměru pro letní 

hodnoty byl pokles 60%. U zimních teplot to je dokonce 72%, bez uvažování extrémních 

hodnot v patě klenby. Tyto extrémy jsou zřejmě dány vysokou koncentrací napětí. Pro 

normálové síly (obr. 73) takové rozdíly neplatí. U letních teplot jsou rozdíly zanedbatelné. 

Největší normálové síly jsou opět v patě klenby, obdobně jako u momentů a pouze u letních 

teplot. U zimních teplot jsou rozdíly větší, v průměru o 80%.  

 

6.3 Vliv oteplování a ochlazování na velikosti napětí a přetvoření, 3D model 

Při detailní analýze vlivu teploty na ostění tunelu byl použit také prostorový model. Tento 

prostorový model byl vytvořen v programovém sytému Midas GTS. Tento systém bohužel 

neumožňuje pracovat s teplotním polem jako v předchozím systému Cesar, ale je zde možnost 

zadávat teplotu jako zatížení. Pro model platí stejná geometrie jako u předchozího 2D modelu 

jen s tím rozdílem, že byl protažen do třetího rozměru o 12 m. Tím vznikl model běžného 

tunelového pásu. Tyto pásy jsou navzájem dilatovány a působí vždy jako samostatný celek. 

Tento fakt byl zohledněn v modelu, který byl vytvořen tak, aby simuloval samotný vliv 

teploty na jednom pásu. Proto primární ostění a okolní hornina byly modelovány 

s jednometrovým přesahem na obou stranách. Okrajové podmínky byly uvažovány na 

okrajích modelu standardní, povrch byl volný. Díky přesahu primáru a horniny zůstávají čela 

definitivní výztuže volná (bez okrajové podmínky, aby nedošlo k omezení podélné deformace 

pásu na okrajích modelu). Mezi primární a definitivní vyztuží byla uvažována styčná 

meziplocha (interface). Tento interface umožňoval nezávislý posun mezi primární a 

sekundární výztuží. Materiálové vlastnosti byly převzaty z předchozího modelu dle tabulky č. 

18. Definitivní ostění bylo modelováno hustou sítí konečných prvků tvořených čtyřbodovými 
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čtyřstěny. Celkem bylo v modelu použito 89093 elementů a 20226 uzlových bodů. Detailní 

pohled na model a síť konečných prvků je uveden na obrázku č. 74 a 75. Zatížení od horniny 

nebylo uvažováno a počítalo se pouze s kombinací vlastní tíhy a teploty. Teplotní zatížení je 

uvedeno v tabulce č. 19. Pro všechny kombinace byl uvažován stejný model s neměnnou sítí 

konečných prvků, pouze teplotní zatížení bylo proměnlivé. 

 

 
Obrázek č. 74 Detail modelu tunelového pásu 

 

 
Obrázek č. 75 Detail horní klenby tunelového pásu 

 

 Ref. teplota °C Líc °C Rub °C 

Léto, měřené +15 +22 +19 

Léto, směrnice +15 +25 +15 

Zima, měřené 0 -2 +1 

Zima, směrnice 0 -15 -5 

Tabulka č. 19 Teplotní zatížení pro jednotlivé modely 
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Vzhledem k velkému množství výstupů z modelu byly vyneseny jednotlivé závislosti, a to 

zejména podélné přetvoření yy a podélné posuny Uy. Na svislém řezu ostění ve vrcholu 

klenby a střednici klenby byly vynášeny průběhy hlavních napětí. Ostatní grafické výstupy 

jsou uvedeny v příloze disertační práce. 

Jedním z výstupů prostorového modelu bylo přetvoření tunelového pásu vlivem teploty. Na 

obrázku č. 76 jsou vynesena podélná přetvoření ve vrcholu klenby na střednici. Z grafického 

výstupu i z grafu je vidět téměř konstantní průběh po celé délce pásu. Pouze okraje pásu jsou 

více ovlivněny. Pro letní teploty byly zaznamenány kladné hodnoty (protažení) a pro zimní 

záporné (smrštění). U letních teplot nejsou při rozdílném zatížení větší rozdíly. Průběh je 

téměř stejný. U zimních teplot je rozdíl podstatně větší. Při nižším teplotním rozdílu mezi 

rubem a lícem nedochází k výraznému podélnému přetvoření (zelená křivka). Minimální 

hodnoty přetvoření mohou být ovlivněny referenční teplotou zvolenou při výpočtu. Pro 

srovnání s měřenými hodnotami je na obrázku č. 77 zobrazen průběh podélných přetvoření 

v jednotlivých měřících uzlech v závislosti na čase. Vypočtené hodnoty z modelu byly 

převedeny na jednotky mikro (1E
-6

) pro lepší porovnání s měřením. 

 
Obrázek č. 76 Podélné přetvoření yy 

 

Výsledky měření odpovídají zimnímu období, kdy byly naměřeny nejnižší teploty (zima 

2012). Z výsledků měření vyplývá, že na teplotní změny během dne nejvíce reaguje vrchol 

klenby (1LP). Srovnání s celým modelem zkresluje fakt, že měření je prováděno pouze 

v jednom bodě (snímač), ale z modelu dostaneme přetvoření na celém pásu, proto nevíme, jak 

se pás chová po své délce. Nejmenší přetvoření bylo ve spodní části klenby (3LP). Naměřené 

hodnoty jsou řádově vyšší, což je dáno zřejmě větším zatížením klenby. V modelu se uvažuje 

pouze teplota a vlastní tíha. Bohužel výsledky měření neindikují, zda tato přetvoření jsou 

dána teplotou nebo zatížením okolní horniny. Výsledné naměřené hodnoty jsou ovlivněny 

chováním v průběhu užívání stavby a tím pádem se nesrovnává stav pouze při zatížení 

teplotou. Podélné přetvoření je důležité z pohledu správného fungování dilatačních spár mezi 

jednotlivými tunelovými pásy. Při velkém podélném přetvoření může dojít ke zmenšení 

dilatačních spár a k otláčení jednotlivých tunelových pasů navzájem. Při nesymetrickém 

zatížení může docházet i k poruchám na definitivním ostění. 
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Obrázek č. 77 Měřené podélné přetvoření na líci, zima 2012 

 

Kromě podélného přetvoření byly vykresleny také podélné posuny. Podélné posuny 

z vrcholu klenby na střednici jsou vykresleny na obrázku č. 78. Průběh deformací po délce 

pásu ukazují opět největší posuny pro zimní směrné hodnoty. Pro letní teploty jsou výsledky 

opět téměř totožné. Deformace pásu je největší vždy na okrajích. Střed pásu (osa) zůstává bez 

posunů. Výstupy z modelu jsou uvedeny na obrázku č. 79 pro letní a na obrázku č. 80 pro 

zimní teploty. Výstupy z modelu byly zobrazeny v deformovaném zobrazení, které 

znázorňuje místa s největší deformací, a směr deformace je zobrazen šipkami. Při letních 

teplotách byly maximální hodnoty posunů 0,2 mm. Největší deformace je v klenbě tunelu, 

pata klenby je spojena s protiklenbou a neumožňuje větší deformace. Protiklenba nebyla 

zatížena teplotou. 

 
Obrázek č. 78 Podélné posuny ve stropě tunelového pásu 
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Obrázek č. 79 Podélné posuny Uy, léto (měřené) 

 

Při zimních teplotách (obr. č. 80) jsou deformace opačné. Tunelový pás se smršťuje. Pro 

směrné hodnoty byl maximální posun 0,4 mm, což je dvakrát více než u letních. Pro měřené 

zimní teploty je podélný posun max. 0,01 mm (obr. č. 80). Největší posuny jsou opět ve 

vrcholu klenby. Z podélného řezu v klenbě je vidět také větší posun na líci než na rubu. Více 

výstupů je uvedeno v přílohové části práce. 

 
Obrázek č. 80 Podélné deformace Uy, zima (měřené) 

 

Společně s posuny a přetvořením bylo vyhodnoceno také hlavní napětí (P1). Průběh 

hlavního napětí je vynesen na obrázku č. 81, kde jsou hodnoty napětí v řezu ve stropě klenby. 

Z průběhu letních teplot je patrné, že rubová strana průřezu je více namáhána tahem (až 2 

MPa pro letní teploty dle směrnice). Pro zimní směrné teploty je průběh opačný, rub je 

tlačený a líc tažený. Nejméně namáhaný je průřez při měřených zimních teplotách (max. 0,5 

MPa). 
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Obrázek č. 81 Hlavní napětí ve stropě klenby 

 

 
Obrázek č. 81 Hlavní napětí na střednici klenby 

 

Na obrázku č. 81 je zaznamenán průběh hlavního napětí na střednici klenby. Vzhledem 

k tomu, že největší posuny jsou na okrajích tunelového pásu, tak vynesené hodnoty napětí 

jsou také z okraje tunelového pásu. Grafické výstupy hlavních napětí (P1 a P3) jsou 

v přílohové části práce. Klenba tunelu je podle výstupů hlavních napětí převážně namáhána 

tahem. Maximální tahové napětí je 2,0 MPa pro letní směrné teploty. Srovnáním vlivu 

měřených a směrných hodnot teplotního zatížení vychází menší zatížení pro měřené teploty. 
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7 ZÁVĚRY A PŘÍNOSY PRO PRAXI 

Výstavba tunelů je složitý proces od samotné přípravy a projekce až po realizaci a provoz 

takového díla. Jednotlivé etapy jsou navzájem velmi úzce propojeny a je důležité, aby 

všechny návrhy byly optimalizovány pro dané podmínky. Velmi důležitou částí je samotná 

projekce a návrh podzemního díla. V dnešní době, kdy jsou při návrhu využívány pokročilé 

numerické metody řešení, se klade důraz zejména na vstupní údaje a jejich kvalitu. Tato práce 

se zaměřila právě na zkvalitnění vstupních údajů pro výpočet zatížení podzemního díla. 

Vzhledem k periodickému střídaní ročních období dochází během roku k různým 

zatěžovacím stavům. Klimatické vlivy jsou tedy velmi důležité zejména pro návrh 

definitivního ostění tunelu. Při návrhu se uvažuje vždy s několika zatěžovacími stavy, jako 

jsou vlastní tíha, horninový tlak, podzemní voda, smrštění, teplota a jejich kombinace. Vliv 

teploty uvažujeme jako zatížení nerovnoměrným oteplením (ochlazením) ostění. Tyto 

hodnoty teplotního rozdílu na rubu a líci jsou předepsány předpisy, např. ČD TKP 20 Tunely 

nebo německou drážní směrnicí DS 853. Hodnoty jsou uvedeny také v tabulce č. 2. Pro 

sledování skutečného chování ostění můžeme využívat různá monitorovací zařízení. Pro 

zjištění právě těchto klimatických změn se instaloval do různých tunelů v ČR monitorovací 

systém. V této práci jsou popsány výsledky z měření na tunelu Klimkovice a jejich využití. 

Měření teplot a poměrných deformací v ostění tunelu Klimkovice jednoznačně prokázalo 

jejich význam a potřebu pro zreálnění vlivu oteplování a ochlazování ostění v důsledku 

klimatických poměrů v tunelu. Získané poznatky významně přispívají ke zreálnění pohledu na 

tyto teplotní vlivy a kromě toho přináší i verifikaci předpokladu statického řešení z hlediska 

časového průběhu zatěžování ostění.  

Celkem bylo vyhodnoceno přes 15 000 měřených dat za více jak 1400 dnů na každém 

měřícím profilu. Byly stanoveny maximální, minimální a průměrné dosažené hodnoty 

v jednotlivých měřících uzlech. Dále byly sledovány teploty vzduchu ve stropě a okolní 

hornině. Největší letní teploty dosahovaly až 30°C a na líci ostění byly maximálně do 22 °C, 

což je rozdíl mezi teplotou vzduchu a teplotou betonu 8°C. Pro zimní teploty, kdy nejnižší 

teploty dosahovaly -16°C, byly na líci teploty max. -2°C. Tento fakt poukazuje na skutečnost, 

že teplota betonu neodpovídá teplotě vzduchu. Toto se projevuje zejména u zimních teplot, 

kdy rozdíly jsou větší, zřejmě je to dáno větším oteplováním od okolní horniny. Dále byly 

stanoveny rozdíly teplot mezi lícem a rubem ostění, jejich maximální, minimální hodnota a 

průměrná hodnota. Na základě vyhodnocení četnosti rozdílu teplot bylo zjištěno, že nejvíce 

rozdílů je do 0,5°C, s četností výskytu přes 70%. Optimální doporučení je uvažovat rozdíl 

mezi rubem a lícem 3°C platný pro úsek tunelu od portálu do 200m (viz tabulka č. 20). 

Navržená tabulka upravuje původní tabulku německých drah, kdy úprava byla provedena na 

základě analýzy měřených teplot a výsledků matematického modelování. Navrhované teplotní 

rozdíly lze určitě použít pro obdobné stavby, jako byl dálniční tunel Klimkovice. 

Vzdálenější úseky nad 200m nebyly potvrzeny měřením. Z rozdílů teplot mezi měřicími 

profily se dá odhadnout další teplota po délce tunelu. Bylo změřeno, že rychlost změny 

teploty v tunelu je cca 1°C na 100 m. Teplota se mění vždy ve směru proudění vzduchu, tzn 

ve směru provozu. 

Z hlediska působení zatížení se dají tyto extrémní hodnoty považovat za náhodné 

krátkodobé zatížení. Z hlediska dlouhodobého stálého zatížení nemají teploty až tak velký 

vliv. Konstrukce je posuzována vždy na extrémní hodnoty. Na zatížení klenby tunelu nemá 

vliv ani tak velikost extrémní hodnoty na líci nebo rubu, ale spíše teplotní spád mezi lícní a 

rubovou stranou. Ten se ukázal během roku jako malý v průměru 0,5°C. 
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Poloha v tunelu 
Poloha v 

ostění 
Léto [°C] 

Rozdíl 

teplot [°C] 
Zima [°C] 

Rozdíl 

teplot [°C] 

Volný tunelový 

portál 

Lícní strana +30 
5 

-15 
5 

Rubová strana +35 -20 

od portálu do 

200 m od portálu 

Lícní strana +25 
3 

-2 
3 

Rubová strana +22 +1 

od 200 m do 

1000 m od 

portálu 

Lícní strana +20 

3 

+1 

3 Rubová strana 
+17 +4 

nad 1000 m od 

portálu 

Lícní strana +15 
3 

+5 3 

 Rubová strana +12 +7 

Platí pro ostění do tloušťky 0,6m, pro větší tloušťku nutno ověřit dalším výpočtem 

Tabulka č. 20 Návrhové hodnoty teplotního zatížení pro definitivní ostění tunelů 

 

Výsledky měření byly dále použity pro ověření vlivu rozdílných teplot na ostění 

v matematických modelech. Cílem matematického modelování bylo zjistit vliv teplotního 

zatížení na chování definitivního ostění. Tento vliv byl modelován jako rovinná úloha i jako 

prostorová úloha. Pro zjištění zatížení ostění bylo nejprve modelováno samotné teplotní pole 

jak pro letní, tak pro zimní teploty. Výsledek potvrdil samotné měření z tunelu. Rozdíl teplot 

v ostění mezi rubem a lícem byl do 3°C. Vliv na tyto výsledky mají samozřejmě vstupní data 

a zejména součinitel teplotní vodivosti betonu. Další ovlivnění bylo volbou tzv. referenční 

teploty. Referenční teplota je hodnota, která se uvažuje jako výchozí stav modelu (okrajová 

podmínka). Určitě není vhodné používat stejnou referenční teplotu pro zimní i letní období. 

Doporučená hodnota pro letní období je teplota +15°C a pro zimní období 0°C. Z výsledků 

modelů teplotního pole je jasné, že rozdíl teplot mezi rubem a lícem nemůže být konstantní 

hodnota pro všechny tloušťky. Teploty se mění i po délce tunelu. Výsledek je dán materiálem 

a tloušťkou konstrukce, tzn. je dán tepelným odporem konstrukce. Do budoucna by bylo 

vhodné ověřit součinitele teplotních vlastností používaných betonů, např. když je beton 

doplněn polypropylenovými vlákny. 

Z výsledků statických modelů je vidět rozdíl mezi zatížením daným podle směrnice a podle 

měření u všech sledovaných hodnot (posuny, napětí a vnitřní síly). U letních teplot není rozdíl 

příliš velký, shodné výsledky potvrdily i prostorové modely. Větší rozdíl je právě u zimních 

teplot, kde dochází ke zmenšení zejména vnitřních sil a napětí. 

Z hlediska dalšího ověřování teplotních vlivů i průběhu zatěžování je vhodné v měření 

pokračovat tak, aby byly získané poznatky potvrzeny dlouhodobým měřením.  

Současně je nutno podtrhnout význam těchto měření a jejich pokračování pro optimalizaci 

návrhu sekundárních ostění, u kterých aplikace směrnice DS853 vede k nadměrné spotřebě 

výztuže v betonovém ostění. Poznatky získané měřením jsou z tohoto pohledu neocenitelné a 

velmi významné.  

Cílem disertační práce bylo shrnutí a analýza doposud nasbíraných dat z měření na tunelu 

Klimkovice v rámci monitoringu sekundárního ostění. Dlouhodobé sledování vývoje 

deformací a teplot v ostění nabízí možnost upravit postup při návrhu definitivních ostění. 

Nutnost poznání chování konstrukce sekundárního ostění dokladuje i rozšíření těchto měření 

na další stavby. 
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Příloha č. 1 
 

Výstupy z prostorového modelu, léto měřené 
 

 

 
Horizontální posuny na klenbě, Dx [m] 

  

 

 

 

 

 
Horizontální posuny na klenbě, Dy [m] 

 



Příloha č. 2 
 

 
Vertikální posuny na klenbě, Dz [m] 

 

 

 

 

 
Totální posuny na klenbě, Dxyz [m] 



Příloha č. 3 
 

 
Horizontální přetvoření klenby, Exx 

 

 

 

 

 
Horizontální přetvoření klenby, Eyy 



Příloha č. 4 
 

 
Vertikální přetvoření klenby, Ezz 

 

 

 

 

 
Hlavní napětí v klenbě,P1[kPa] 



Příloha č. 5 
 

 
Hlavní napětí v klenbě,P3[kPa] 

 

 

 

 

Výstupy z prostorového modelu, léto směrnice 

 

 
Horizontální posuny na klenbě, Dx [m] 
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Horizontální posuny na klenbě, Dy [m] 

 

 

 

 

 
Vertikální posuny na klenbě, Dz [m] 
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Totální posuny na klenbě, Dxyz [m] 

 

 

 

 

 
Horizontální přetvoření klenby, Exx 
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Horizontální přetvoření klenby, Eyy 

 

 

 

 

 
Vertikální přetvoření klenby, Ezz 
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Hlavní napětí v klenbě,P1[kPa] 

 

 

 

 

 
Hlavní napětí v klenbě,P3[kPa] 
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Výstupy z prostorového modelu, zima měřené 

 

 

 
Horizontální posuny na klenbě, Dx [m] 

 

 

 

 

 
Horizontální posuny na klenbě, Dy [m] 
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Vertikální posuny na klenbě, Dz [m] 

 

 

 

 

 
Totální posuny na klenbě, Dxyz [m] 
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Horizontální přetvoření klenby, Exx 

 

 

 

 

 
Horizontální přetvoření klenby, Eyy 
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Vertikální přetvoření klenby, Ezz 

 

 

 

 

 
Hlavní napětí v klenbě,P1[kPa] 
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Výstupy z prostorového modelu, zima směrnice 

 

 

 
Horizontální posuny na klenbě, Dx [m] 

 

 

 

 

 
Horizontální posuny na klenbě, Dy [m] 
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Vertikální posuny na klenbě, Dz [m] 

 

 

 

 

 
Totální posuny na klenbě, Dxyz [m] 
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Horizontální přetvoření klenby, Exx 

 

 

 

 

 
Horizontální přetvoření klenby, Eyy 
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Vertikální přetvoření klenby, Ezz 

 

 

 

 

 
Hlavní napětí v klenbě,P1[kPa] 
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Hlavní napětí v klenbě,P3[kPa] 
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