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Abstrakt 

P edkládaná diserta ní práce p ispívá k ešení problematiky geotechnického monitoringu 
– kontrolního sledování p i realizaci velkých inženýrských staveb, k nimž silni ní a železni ní 
tunely nepochybn  pat í. P i jejich realizaci dochází k významným zásah m do horninového 
prost edí. Podstatnou podmínkou úsp šnosti provád ní staveb je nejvhodn jší vy ešení 
spolup sobení mezi konstrukcí vlastní stavby a horninovým masivem. K tomu slouží 
geotechnický pr zkum, zkušebnictví v laborato i i terénu, geotechnické výpo ty a numerické 
modelování a taktéž kontrolní sledování. Kontrolní sledování je tedy jednou ze základních 
podmínek úsp šnosti velkých inženýrských staveb. Následná interpretace monitorovaných údaj  
a navazující kontrola geotechnických rizik pak vytvá ejí p edpoklady, aby i velké tunelové stavby 
ve složit jších geologických podmínkách byly provedeny úsp šn  a kvalitn . 

V diserta ní práci jsou shrnuty zkušenosti z provád ní geotechnického monitoringu na 
t ech tunelových stavbách. Dálni ního tunelu Valík u Plzn , v sou asnosti nejdelším železni ním 
tunelu provozovaném v R na trati Chomutov – B ezno a silni ním tunelu Lochkov v rámci 
výstavby jihozápadního okruhu kolem Prahy.  

Zadání práce p edpokládalo zam ení na vyhodnocování geotechnického monitoringu na 
podzemních stavbách, které spadají do 3. geotechnické práce. 

Rešeršní ást práce obsahuje jak historický p ehled za átku podzemního stavitelství, tak 
i sou asný a aktuální stav jeho vývoje ve sv tovém m ítku i v R. Práce shrnuje druhy metod 
používaných p i ražbách inženýrských staveb. Ze širšího pohledu jsou v p edkládané práci 
uvedeny základní principy Nové rakouské tunelovací metody, jež je v bec nejrozší en jší 
metodou v eském tunelá ství. Rovn ž jsou v práci uvedeny základní zásady použití metody 
obvodového vrubu, která byla z ásti použita p i ražb  tunelu B ezno.  

Jedním z hlavních úkol , které byly ešeny p i zpracování diserta ní práce, byla 
optimalizace vyhodnocování konvergen ních m ení ve vztahu k nastaveným varovným stav m. 
Práce se detailn  v nuje této problematice a po zkušenostech z praxe navrhuje i konkrétní 
zp soby ešení daného úkolu. Nemén  d ležitou ástí práce je samotné vyhodnocení dat 
získaných z monitoringu t í uvedených staveb. 

Práce se taktéž zam uje na havarijní situace zastižené p i výstavb  tunel  v R 
a analyzuje n které jejich p í iny. V neposlední ad  diserta ní práce podává stru ný p ehled 
o klasifika ních systémech používaných p i ražení podzemních liniových staveb v R, dále 
shrnuje a popisuje nejpoužívan jší monitorovací metody p i ražb  t chto staveb. 

V záv re ných kapitolách této práce jsou navrženy konkrétní kroky p i optimalizaci 
hlavních cíl  práce. 

 
Klí ová slova: tunely, geotechnický monitoring, konvergen ní m ení, varovné stavy, 
spolup sobení horniny a primárního ost ní 
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Abstract 

The presented dissertation thesis contributes to solution of geotechnical monitoring issues 
– monitoring during execution of large engineering projects like road and railway tunnels, for 
example. Execution of such projects causes significant interventions into the rock environment. 
Finding the most favorable solution for interaction between the engineering structure and the rock 
massif represents a key prerequisite for successful execution of such construction projects. This is 
achieved by geotechnical exploration, both field and laboratory testing, geotechnical calculations, 
numeric modeling, and monitoring. Monitoring thus represents one of the prerequisites for 
success of large engineering projects. Subsequent interpretation of the monitored data and related 
inspection of geotechnical risks provide for successful and quality execution of even large 
tunneling projects in complicated geological conditions. 

The dissertation thesis summarizes the experience with geotechnical monitoring on three 
tunneling projects: Valík motorway tunnel near Pilsen, presently the longest railway tunnel in the 
Czech Republic on Chomutov – B ezno railroad, and Lochkov road tunnel which forms part of 
the south-western part of the Prague ring road.  

The assignment of the thesis focused on geotechnical monitoring evaluation on the 
underground projects belonging into the 3rd geotechnical works category. 

The literature search section of the thesis provides a historic overview from the 
beginnings of the underground engineering, as well as the present situation both in the Czech 
Republic and worldwide. The thesis summarizes the types of methods used during engineering 
projects execution. From the broader perspective, the presented thesis summarizes the elementary 
principles of the New Austrian Tunneling Method which is the most commonly used one in the 
Czech tunnel industry. The thesis also describes the essential principles of the mechanical pre-
cutting method partly used on B ezno project.  

One of the main tasks dealt-with during the thesis execution was the optimization of 
convergence measurements evaluation with regard to the defined alert states. The thesis focuses 
on this issue in a great detail and suggests specific solutions for given problems based on the 
practical experience. Equally important part of the thesis is the evaluation of the monitoring data 
collected on the above-mentioned projects. 

The thesis also deals with emergency situations encountered during construction of 
tunnels in the Czech Republic and analyses some of their causes. Last but not least, the thesis 
provides a brief overview of the classification systems used in underground line structures 
construction in the Czech Republic and summarizes and describes the most frequently used 
monitoring methods. 

Specific steps aimed at optimization of the main goals of the thesis are summarized at the 
end of the material. 

Key words: tunnels, geotechnical monitoring, convergence measurements, alert states, 
behaviour of rock mass versus primary lining 
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1 ÚVOD  

Rozmach tunelování a podzemního stavitelství v R v posledních 10 letech mne 
inspiroval s ohledem na zkvalitn ní provád ní geotechnického monitoringu a p edevším 
optimalizaci zásad komplexního hodnocení monitoringu, jež by maximalizovaly p edcházení 
veškerých projev  nestability na t chto stavbách provád ných v budoucnu. Práci jsem zpracoval 
na základ  svých zkušeností získaných p i výstavb  podzemních staveb (p edevším tunel ) 
v rámci kontrolního sledování (monitoringu) v r zných horninových prost edích. V této práci 
jsem se dále zam il na metodiku stanovování varovných stav  ve fázi projektové p ípravy 
popisovaných staveb a následné porovnání s dosaženými skute nostmi p i jejich realizaci. 
V neposlední ad  se zabývám optimalizací provád ní monitoringu na podzemních stavbách.  

 
2 CÍLE DISERTA NÍ PRÁCE 

Cílem mé diserta ní práce je vyhodnotit jednotlivé podmínky na složitých podzemních 
stavbách (p edevším tunely) a specifikovat meze bezpe nosti v rozli ných horninových 
prost edích. Diserta ní práce se zabývá p edevším hodnocením kontrolního sledování p ímými 
metodami insitu a porovnáním takto získaných výsledk  s predikovanými a výpo ty navrženými 
hodnotami z p ípravné fáze posuzovaných staveb.  

Velkou m rou se v diserta ní práci zam uji na metodiku stanovování a vyhodnocování 
varovných stav  v rámci deforma ního chování zmín ných konstrukcí. Varovné stavy se 
obvykle ur ují na základ  empirické zkušenosti nebo se odvozují ze statických výpo t  
projektanta za ú elem dimenzování tunelového ost ní. Jsou asto stanovovány bez hlubšího 
pochopení fyzikálních proces  doprovázejících asový pr b h deformací ost ní b hem ražeb. 
Proto dochází nez ídka k situacím, kde pom rn  komplexní monitorovací systém neindikuje 
vznik mimo ádné události. 

Jeden z hlavních p ínos  diserta ní práce vidím p edevším ve zpracování zásad 
vyhodnocování výsledk  konvergen ních m ení a metodiky stanovování a hodnocení varovných 
stav . V práci vycházím jednak z teoretického popisu d j , které p i ražbách tunel  probíhají, 
jednak z rozsáhlé databáze výsledk  m ení podzemních staveb, na kterých jsem se podílel já i 
moji kolegové z naší spole nosti. Hlavním cílem a p ínosem této práce je tudíž stanovení ur itých 
zásad i pravidel pro zpracování adekvátních varovných stav  již v dob  projektování staveb. 

Do své diserta ní práce jsem zahrnul výsledky kontrolního sledování p edevším na t ech 
významných tunelových stavbách v R, provád ných v nedávné minulosti, na kterých jsem se 
osobn  podílel v rámci geotechnických dozor  i zhotovitele komplexního geotechnického 
monitoringu.  

V diserta ní práci si kladu za hlavní cíl následující body:  

 Srovnání a vyhodnocení dosažených deforma ních hodnot p i výstavb  3 
rozdílných podzemních staveb v r zném horninovém prost edí (odlišné len ní 
elby) 

 Srovnání a vyhodnocení deforma ního chování na již realizovaných podzemních 
stavbách, jež se projevuje a sleduje v p edstihu p ed elem výrubu v horninovém 
masivu (extenzometry a inklinometry) s konvergen ním m ením primárního 
ost ní p ímo v tunelu, tudíž ov it tzv. ztracenou konvergenci 

 Srovnání projektovaných deforma ních hodnot se skute n  nam enými 
deforma ními hodnotami (p edevším na konstrukci primárního ost ní) 
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 Shrnutí rámcových pravidel pro zpracování, hodnocení a posuzování adekvátních 
varovných stav  pro inženýrské stavby (tunely)  

 Optimalizace využití monitorovacích metod p i výstavb  podzemních d l 
(p edevším inovace ve vyhodnocování KVG m ení) 

 

3 RAŽENÍ PODZEMNÍCH STAVEB - METODY 

V sou asnosti používané metody ražeb podzemních staveb lze obecn  rozd lit na: 
1. Konven ní metody ražení s do asnou výstrojí (primárním ost ním) 

 ražení podle zásad Nové rakouské tunelovací metody (NRTM) 
 metoda obvodového vrubu (Perforex - MOV) 
 metoda Lunardi (ADECO – RS) 

 
2. Kontinuální metody ražení s mechanickým (beztrhavinovým) rozpojováním horniny 

 ražení plnoprofilovými razicími stroji (TBM – Tunnel Boring Machines) 
 ražení s použitím tunelovacích štít  
 prstencová metoda výstavby 
 mikrotunelování  

  
Aby bylo možné zvolit optimální zp sob ražení liniových staveb a co nejlépe využívat 

spolup sobení horninového prost edí s konstrukcí ost ní tunelu, musí v p ípravné fázi výstavby 
takovéto náro né stavby p edcházet kvalitní geotechnický pr zkum. Ten p edur í i požadavky na 
kontrolní sledování p i vlastní výstavb  – tedy geotechnický monitoring.  

B hem n kolika desetiletí se vyvíjely r zné klasifika ní systémy horninového 
prost edí. V zásad  lze na klasifika ní systémy rozd lit do dvou skupin.  

Do první skupiny pat í klasifika ní systémy nap . podle: 
a) Protodjakonova, 1911 
b) Indexu kvality RQD (Rock Quality Designation), 1963 
c) Bieniawského RMR systém (Rock Mass Rating), 1974 
d) Norského geotechnického institutu (NGI), 1974 

 
Do druhé skupiny adíme klasifika ní systémy nap . dle: 

e) Tesa e, 1979  
f) ÖNORM B 2203, 1978, 1994. 
 

 
3.1 Nová rakouská tunelovací metoda 

3.1.1 Vývoj NRTM ve sv t , definice a principy 

NRTM je dnes celosv tov  rozší ená tunelovací metoda, která p i správném použití 
umož uje výrazn  snížit stavební náklady p i zajišt ní požadované bezpe nosti a kvality. Hlavní 
výhoda, resp. princip NRTM, spo ívá ve vytvo ení stabilní spolup sobící konstrukce tvo ené 
horninovým prost edím a výztužnými prvky. Maximáln  totiž využívá vlastností horninového 
prost edí a v možné mí e minimalizuje rozsah výztužných prvk . 

P i výstavb  tunel  pomocí NRTM je obvykle stabilita výrubu zajišt na do asn  
primárním ost ním a definitivní konstrukce tunelové trouby (sekundární ost ní) je budována 
teprve po ustálení nap ov -deforma ního stavu v okolí výrubu. Nedílnou sou ástí popisované 
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metody je geotechnický monitoring opírající se p edevším o m ení deformací tunelového 
výrubu. NRTM se tak z hlediska geotechnického adí do skupiny observa ních metod, u kterých 
je pr b h výstavby pr b žn  sledován, tedy monitorován. Podle komplexního hodnocení je pak 
zp sob ražeb a zajišt ní výrubu primárním ost ním upravován dle skute ného chování výrubu a 
okolního horninového masivu. Jinak e eno, principy NRTM spo ívají v efektivní kontrole 
deforma ního procesu horniny v okolí výrubu s cílem mobilizovat její p irozenou pevnost. 

Podstatný atribut této metody – observace chování a upravování p vodního návrhu 
konstrukce na základ  analýzy vybraných monitorovaných veli in – je pln  v souladu 
s ustanoveními nových evropských technických norem. Norma SN EN 1997-1 z roku 2004 
s názvem „EUROKÓD 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – ást 1: Obecná pravidla“ [4] 
totiž legalizuje jako jeden z možných p ístup  navrhování geotechnických konstrukcí observa ní 
metodu. Princip NRTM p ímo vyžaduje, aby se v pr b hu ražeb provád ly korekce p vodního 
návrhu vystrojení tunelu na základ  provád ných deforma ních m ení, tzv. konvergencí 
primárního ost ní. [1]  

Ve sv t  nejrozší en jší metoda výstavby tunel  pomocí plnoprofilových tunelovacích 
stroj  (známá pod zkratkou TBM) v pevných skalních horninách ani v tla ivých, p ípadn  
zvodn ných zeminách nenašla zatím v sou asnosti v eské republice uplatn ní. P itom se i u nás 
v 60. až 90. letech minulého století tato moderní technologie slibn  rozvíjela (p edevším tehdejší 
VDUP i IPS).  

Pro pokra ování velmi dobré úrovn  eského podzemního stavitelství je bezpodmíne n  
nutné doplnit dominantní cyklickou ražbu za pomocí Nové rakouské tunelovací metody rovn ž 
moderní technologií kontinuální ražby pomocí plnoprofilových tunelovacích stroj , které se 
mohou uplatnit p edevším v mnohostrann  obtížných podmínkách, jaké p edstavují m lké tunely, 
tla ivé zeminy, podzemní voda a povrchová zástavba. V nich použití NRTM p edstavuje 
asto velmi obtížný „souboj s p írodou“.  

K tomu, aby elo výrubu postoupilo o ur itou délku – záb r, je t eba v pevn  stanoveném 
sledu provést základní pracovní operace (rozpojení, naložení a odvoz horniny a zajišt ní 
vytvo eného výrubu). K tomu, aby byly tyto operace zvládnuty bezpe n  a efektivn  je nutné 
dodržovat a respektovat hned n kolik zásadních zásad NRTM. Jednou z nejd ležit jších je 
skzte nost, že nejd ležit jší nosný prvek tunelu je okolní hornina. Další d ležitou zásadou 
NRTM je, že výstroj musí být osazena v pravý as – ani p íliš brzy, ani p íliš pozd  a její tuhost 
nesmí být ani p íliš velká, ani p íliš malá, ale odpovídající situaci. [6] 

Ve skute nosti je výstavba tunel  bez spolup sobení horninového masivu 
nep edstavitelná. Dle zkušeností z podzemního stavitelství je rovn ž již dnes známa skute nost, 
že od ur ité hloubky, ve které je umíst na podzemní stavba, má výška nadloží pouze nepatrný 
nebo dokonce žádný vliv na velikost horninového tlaku. Horninový masiv tak dokáže sám 
p enášet zatížení z nadloží. [1] 

Hlavním zajiš ovacím prvkem p i ražení podzemních d l pomocí NRTM je st íkaný beton 
(dále SB), který je dle pot eby vyztužován ocelovými sít mi s r znou velikostí ok a pr m rem 
drát , nebo rozptýlenou výztuží, tzv. drátkobetonem. V p ípad  použití drátkobetonu, což je 
dosud v našich podmínkách mén  asté, odpadají zpravidla výztužné sít  a n kdy i výztužné 
oblouky. Pro svoji správnou funkci jsou pro primární ost ní rovn ž d ležité r zné chemické 
p ísady, zejména urychlova e tuhnutí a tvrdnutí betonu.  

P i použití NRTM v eském podzemním stavitelství se zpravidla p ed aplikací st íkaného 
betonu instalují p íhradové oblouky z betoná ské oceli, které umož ují dobré prost íkání a tím i 
spolup sobení s betonem. [5]                               
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3.1.2 T ídimenzionální význam konvergen ních m ení 

P vodní význam konvergen ních m ení p edstavoval relativní vzdálenost dvou vzájemn  
protilehlých bod  na ost ní štol, m enou konvergen ním pásmem. V sou asnosti se ovšem toto 
m ení na velkoprostorových tunelech transformovalo na optické trojrozm rné m ení.  

Sou ástí výstavby tunel  NRTM je komplexní kontrolní sledování (geomonitoring) 
odezvy systému „horninový masiv – tunelové ost ní“ na ražbu. Deforma ní chování odezvy 

horninového masivu se sleduje na konvergen ních profilech v primárním ost ní, dále pomocí 

extenzometr  a inklinometr  umíst ných v horninovém masivu i prost ednictvím povrchových 

bod  na terénu (p í ná a podélná vlna poklesové kotliny). P etvá ení je vždy závislé na ase, 

horninový masiv nikdy nep edstavuje dokonale pružné prost edí a pole nap tí se m ní 

s postupem raženého díla vzhledem k místu sledovaného ezu (m icí profil). K ustálení 

deformací dochází až po ur ité dob , která závisí na použité technologii ražby a budování ost ní 

tunelu, na vlastnostech horninového prost edí a na geometrických okrajových podmínkách 

(pom r hloubky nivelety tunelu pod povrchem terénu k pr m ru tunelu). P etvá ení se nejd íve 

ustálí vždy až po dokon ení dna tunelové trouby (statický celek). [18] 

Obr. 1 znázor uje rozdíl vývoje deformací po uzav ení spodní klenby v kalot  a v p ípad  

jejího porušení (vodorovná osa ozna uje dny, svislá jsou deformace). 

 
                                                                   
          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Pr b h konvergen ního m ení s porušením spodní klenby 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 2 Zm ny velikosti a sm ru vektoru konvergen ních bod  v profilu 

 

 

Zvýšené konvergence, zrychlení jejich pr b hu, asymetrie ve velikosti a sm ru posun  

m žou být zp sobeny výskytem poruchové zóny v blízkosti výrubu. V tší tlaky na ost ní p sobí 
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od místa výskytu poruchové zóny, ímž logicky vzr stají deformace, pop ípad  se m ní sm r 
posunu ve výrubu (viz obr. 2). 

 

3.1.3 Typy len ní tunelového pr ezu 

Jedním z cíl  NRTM je pokud možno harmonicky p enést vn jší nap tí z vyrubaného 
prostoru do horniny. To m že být podpo eno i p izp sobením volby pr ez  (p echod 
z otev eného podkovovitého pr ezu na uzav ený, podobný kruhu až kruhový). Celkový pr ez se 
potom n kolikrát rozd luje podle celkové velikosti a kvality horniny. Dle tohoto se ražby 
podzemních staveb velkých profil  (nad 50 m2) d lí na provád ní ražeb s horizontálním len ním 
(kalota – d íve p ístropí, op í a p ípadn  spodní klenba), se složit jším vertikálním len ním 
(st ední kalota, bo ní i op rové štoly, op í i jádro a spodní klenba) i s kombinovaným 

len ním (kombinace t chto zp sob ). [7] 

P i vertikálním len ní je ú elem zvýšit stabilitu díl ích výrub . Na následujících 
obrázcích 3 a 4 je patrné základní len ní výrubu NRTM i s odborným názvoslovím. 
 

       
Obr. 3 Základní horizontální len ní výrubu                    Obr. 4 Základní vertikální len ní výrubu 

  

Z hlediska deformací výrubu, nadloží a povrchu území je jednozna n  p ízniv jší použití 
svislého len ní profilu, z n hož rezultují poklesy povrchu území zna n  nižší (ztráta zeminy 
<1 %), než u len ní horizontálního (ztráta zeminy >2 %). Ovšem toto len ní je pracn jší, 
asov  náro n jší a samoz ejm  výrazn  nákladn jší než jednodušší horizontální len ní. 

 

3.2 Metoda obvodového vrubu (MOV) 

Použití této metody má ko eny ve Francii v období kolem 60. let 20. století, jako speciální 
kombinovaná výstavba tunel  pro trhavinové a beztrhavinové rozpojování hornin. Zpo átku se 
metoda omezovala na tvrdé horniny ve snaze usnadnit trhací práce a minimalizovat ú inky 
vibrací. Brzy také došlo na aplikaci metody v m kkých horninách. 

Ve Francii je tato metoda známá jako Metoda Perforex, v anglických odborných 
literaturách jako PLM (Pre-lining Support Method) [6]. V R je známá pod pojmem Metoda 
obvodového vrubu. Na obrázku 5 je zobrazen vrubovací stroj p ipravený pro ražbu MOV na 
tunelu B ezno. 
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Obr. 5 Vrubovací stroj Perforex s et zovou pilou 

 

U zemin a poloskalních hornin je smyslem vytvo it v hornin  betonovou p edklenbu, pod 
níž lze v málo stabilním horninovém prost edí razit pod ochranou klenby a dostate n  vyztužit 
horninové jádro. P edklenby mají tvar kónicky do sebe zapadajících obvodových pláš . Plášt  se 
rozevírají ve sm ru ražby (viz obr. 6). P edklenba 
vznikne okamžitým vypln ním rychle tuhnoucím 
betonem. Vlastní ražba horniny se pak realizuje pod 
ochranou takto vzniklé klenby. V p ípad  
p íznivých geologických podmínek slouží 
p edklenba zárove  jako primární ost ní. Rychlost 
vytvá ení vrubu a zabudování výztuže je zárukou 
minimalizace deformací, a tím i rozvol ování 
horninového masivu. Horninové i zeminové jádro 
se odt ží frézou nebo tunelbagrem, resp. pomocí 
malých nakyp ujících náloží. V p ípad  pot eby se 
stabilita ela výrubu zv tší kotvením nebo 
st íkaným betonem. 
          Obr. 6 Vy ezávání p edkleneb s p esahem 

 
 
Výhody popisované metody jsou následující: 

 zachování p vodního stavu horninového masivu v okolí tunelu jak co do rozložení 
napjatosti, tak co do deforma ních parametr                    

 tém  úplné vylou ení nadvýlom  díky p esnému situování vrubovacího stroje 
 tém  úplné vylou ení výpl ové injektáže v d sledku dokonalého spojení betonu 

v p edklenb  s okolní horninou 
 zvýšení bezpe nosti razi  v d sledku mechanizace a snížení po tu len  osádky 

pracujících v blízkosti elby 
 podstatná eliminace deformací (v etn  konvergence) v okolí výrubu i na povrchu 

terénu (snížení hodnot sedání) 
 zrychlení postupu ražby v d sledku velké mechanizace a zvýšení bezpe nosti 

práce 
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V eské Republice byla metoda obvodového vrubu použita p i p eložce železni ní trati 
a výstavb  železni ního tunelu v B ezn  u Chomutova (2002 až 2003). Bohužel malé zkušenosti 
v R s touto metodou a nep ízniv  ovliv ující faktory na této stavb  vedly v pr b hu výstavby 
tunelu ke zm n  metody na nám dob e známou metodu. Na této velmi složité výstavb  jsem m l 
taktéž možnost spolupracovat v rámci kancelá e GTM, práv  p edevším p i následné ražb  tzv. 
sekven ní metodou (principy NRTM). 

 

4 METODIKY ZPRACOVÁNÍ 
Ve své práci se zabývám chováním podzemních konstrukcí, speciáln  tunel , které 

náležejí z v deckého hlediska do oblasti zvané geotechnika. 

Geotechnika p edstavuje z praktického hlediska souhrn inností a aplikací poznatk  
umož ující racionální využívání vlastností horninového – mechanického prost edí p i náro né 
investi ní innosti. P edstavuje dále komplex prací spojených zejména s dobýváním nerostných 
ložisek, zakládáním inženýrských staveb, inženýrsko-geologickým pr zkumem, výstavbou 
podzemních prostor a budováním všech druh  stavebních objekt , kde horninový masiv nebo 
zemina tvo í základní konstruk ní ást stavebního díla. 

Z hlediska v decké disciplíny sdružuje geotechnika p edevším tyto díl í inženýrské 
obory: 

a) geologii, inženýrskou geologii a hydrogeologii 

b) geomechaniku jako zvláštní obor mechaniky: 

- mechanika zemin 

- mechanika skalních hornin 

c) nauku o zakládání staveb 

d) nauku o zp sobu výstavby inženýrských staveb 

 

Metodika ešení diserta ní práce bude následn  zpracována v t chto oblastech: 

a) Geotechnický monitoring – metody kontrolního sledování stavu deformace b hem 

    technologického postupu výstavby 

b) Stanovování a vyhodnocování varovných stav  p i výstavb  podzemních staveb 

c) Zdokonalení zp sobu vyhodnocování konvergen ního m ení a postupné zavád ní 
doporu ené metodiky v praxi 

 

4.1 Klasifikace horninového prost edí 

Jedna v sou asnosti nejvíce používaných klasifikací na sv t  vychází ze zat íd ní hornin 
podle doby stability výrubu a je roz len na do 7 t íd A až G. Rakouští i slovenští tunelá i 
používají pro výstavbu tunel  NRTM normu ÖNORM B 2203 „Stavební práce v podzemí“ [14], 
která je upravena dle horninových typ  do t íd: A1, A2, B1, B2, B3 a C1 až C5. 

V eské republice není striktn  dáno, podle eho postupovat p i klasifikaci horninového 
prost edí, máme ale r zné p íklady klasifikací, nap . podle Mencla, Matuly i Tesa e. 
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V p ípad  železni ního stavitelství se p i projektování tunel  na železnicích v eské 
republice používá Klasifikace skalních a poloskalních hornin pro podzemní stavby podle 
O. Tesa e, která je zahrnuta v SN 73 7508 „Železni ní tunely“ [12]. 

Mencl [10] se zabýval takovou klasifikací, kde ú elem nebyla klasifikace sama, tak, jak ji 
známe, ale nalezení takových indexových vlastností, podle nichž lze usoudit p ímo na 
mechanické chování horninového prost edí. Autor p edkládá 7 typ  geometrického uspo ádání 
ploch nespojitostí, které byly podrobeny zat žovacím zkouškám, z nichž byly vyhodnoceny 
mechanické vlastnosti, soudržnost a úhel vnit ního t ení. Do tabulky vypracoval a se adil typy 
geometrického uspo ádání ploch, ke každé p id lil dvojí typ výpln  – žádnou, nebo pís itou a 
jílovou. Podle úklonu ploch nespojitosti v i vodorovné rovin  pak p i zat žování jednoosým 
tlakem vyhodnotil mechanické vlastnosti daného typu. Podle tabelárního uspo ádání jakéhokoliv 
typu geometrického uspo ádání ploch nespojitosti (1-7) mají nejv tší mechanické vlastnosti 
horniny se sev enými plochami nespojitosti, s žádnou nebo pís itou výplní a nulovým ili 
vodorovným úklonem. 

Také Matula [9] považuje za základní kritéria klasifikace p edevším jevy fyzikální 
diskontinuity (nespojitosti), které rozhodují o r znorodosti, anizotropii a IG chování horninových 
masiv , a proto se p ednostn  promítají do základních atribut  typologické klasifikace. Je 
zapot ebí je považovat za vážné defekty v horninách a p i veškerých technických úvahách jim 
v novat velkou pozornost.  

V teoretickém smyslu je horninový masiv složitou množinou blok  a úlomk  horniny, 
odd lených fyzikálními diskontinuitami. Tato množina má svou vlastní vnit ní organizaci, ve 
které všechny prvky, které ji tvo í, vystupují ve vzájemné souvislosti a podmín nosti jako jeden 
celek – systém. Studium takového p írodního systému je možné jedin  tehdy, jestliže si 
vytvo íme vhodný a ú elu odpovídající model, ve kterém bude reálné prost edí horninových 
masiv  podstatn  zjednodušené. Zjednodušení spo ívá p edevším v tom, že vybíráme pouze 
ur itý po et atribut  vyjad ujících podstatné vlastnosti, které pro p edem definovaný ú el 
(v tomto p ípad  mnohoú elovou typologickou klasifikaci) mohou vytvá et dostate n  názorný 
model použitelný pro všechny základní typy horninového masivu. Takovými atributy v naší 
klasifikaci jsou: 

- litologický charakter hornin 

- blokovitost hornin 

- rozvoln nost hornin v masivu 

- výpl  diskontinuit 

 

4.1.1 Klasifikace horninových prost edí pro tunelování 

Základní podmínkou úsp šné technické a ekonomické realizace podzemních staveb je 
dokonalá znalost inženýrskogeologických vlastností horniny a její reakce na rozm ry 
i technologii stavby. Reakcí horniny na vytvo ení výlomu je její tlak, p ípadn  nestabilita – tedy 
projevy, které jsou rozhodující pro návrh technologie ražení. Údaje vystihující vliv tunelovací 
metody, rozm r  výrubu, stabilitu horniny a její nosnost je možné zjistit podrobným sledováním 
ady tunelových staveb. Významný eský v dec Otakar Tesa  [20] v letech 1969 – 1995 

(podzemní díla v Praze) soustavn  hodnotil vliv inženýrskogeologických pom r  na podzemní 
stavby a zp tn  na ovlivn ní reakce horninového prost edí na ražení štol a tunel . Sledováním 
a neustálým vyhodnocováním vztah  mezi jednotlivými charakteristikami horninového masivu 
a jeho reakcí na velikost výrubu (zejména nadvýlomy, mimo ádné události, havárie), technologii 



Autoreferát:  Problematika kontrolního sledování na podzemních dílech a vyhodnocování varovných stav    

 

  

 strana  14 

ražení a vystrojování, vznikla Klasifikace skalních a poloskalních hornin pro podzemní stavby 
(Quality Testing System).  

Klasifikace podle Tesa e (QTS) vychází ze základních parametr  horninového prost edí – 
pevnosti horniny v prostém tlaku, pr m rné vzdálenosti ploch nespojitosti a stupn  rozvoln ní 
masivu (rozev ení ploch nespojitosti) a je koncipována p evážn  pro pražské prost edí (b idlice). 

Ve složitých geologických podmínkách, kde se prom nliv  st ídají pevné a m kké 
horniny, se osv d ila univerzální tunelovací metoda NRTM. Úsp šnost použití NRTM je závislá 
na tom, jak výstižná je klasifikace z hlediska inženýrskogeologického. Za azení 
inženýrskogeologickému je nutné p i adit odpovídající technologickou t ídu NRTM. 
Technologické t ídy NRTM vystihují nejen vliv velikosti profilu podzemního díla, ale i údaje 
o objemu razicích prací nutných pro zabezpe ení tunelu, což je d ležité pro rozpo et a fakturaci. 

Klasifikaci horninového prost edí podle doby stability výrubu poprvé publikoval 
H. Lauffer v roce 1958. V ní rozd lil horninové prost edí do 7 t íd, pro které v závislosti na ší ce 
výrubu a vzdálenosti podpor uvádí, jak dlouho vydrží výrub stabilní bez zajišt ní. Tato 
klasifikace našla široké uplatn ní v již zmi ované rakouské ÖNORM B 2203 [14]. V uvedené 
klasifikaci jsou popsána chování horninových masiv  od stabilních až po tla ivé v etn  zp sobu 
zabezpe ení výrubu. 

  

4.1.2 Geotechnické kategorie 

Norma SN 73 7501 za azuje podzemní objekty podle typu konstrukce a složitosti  
geologických podmínek do t í geotechnických kategorií [11]. Geotechnické kategorie se rozlišují 
na t i základní typy rovn ž dle složitosti stavební konstrukce a podle základových pom r  v míst  
stavby ( SN EN 1997-1, tj. EUROKÓD 7, i p vodní SN 73 1001) [4]. 

První geotechnická kategorie zahrnuje malé a relativn  jednoduché stavby, kde je riziko 
ohrožení majetku a života zanedbatelné.  

Druhá geotechnická kategorie zahrnuje b žné typy konstrukcí a základ , u nichž 
nevzniká abnormální riziko a základové pom ry nebo zat žovací podmínky nejsou neobvyklé 
nebo výjime n  obtížné. Obecn  jsou to objekty s málo náro nou konstrukcí ve složitých 
geologických podmínkách.  

T etí geotechnická kategorie zahrnuje velmi velké nebo neobvyklé konstrukce 
s abnormálním rizikem nebo neobvyklé a výjime n  obtížné základové pom ry i zat žovací 
podmínky a taktéž konstrukce v oblastech se seizmickým zatížením. Jedná se o objekty 
s náro nou konstrukcí ve složitých geologických podmínkách. U druhé a p edevším t etí 
geotechnické kategorie je nutné stanovit charakteristické hodnoty základové p dy výhradn  na 
základ  p ímého m ení mechanických vlastností na neporušených vzorcích zemin nebo hornin 
v laborato ích i p ímo polními zkouškami in situ (podrobný geotechnický pr zkum). Do této 
kategorie spadají p edevším všechny rozsáhlé podzemní stavby ražené nebo hloubené 
v horninách a zeminách (jedná se o velké podzemní prostory – podzemní zásobníky energií, 
prostorné podzemní garáže, silni ní a železni ní tunelové stavby apod.). Složitost podmínek 
u takovýchto staveb se umoc uje, pokud jsou tyto stavby provád ny v m stské zástavb . 

Náro né konstrukce norma SN 73 7501 definuje jako: 

 konstrukce objekt  nacházejících se pod zástavbou, kdy výška nezv tralého skalního 
nadloží nep esahuje 1,5 násobek ší ky výrubu podzemního objektu 

 konstrukce ražených k ížení a rozv tvení podzemního objektu 

 konstrukce nep ízniv  ovlivn né výstavbou jiného blízkého podzemního objektu. 
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Pro za azení do geotechnické kategorie je krom  náro nosti konstrukce t eba posoudit 
i složitost geologických pom r , jež jsou definovány v závislosti na umíst ní stavby a kvalit  
prost edí, ve kterém se podzemní objekty nacházejí. Do t etí geotechnické kategorie pat í 
nap íklad podzemní stavby s mocností nadloží menší než 1,5násobek ší ky výrubu v zeminách 
nebo s nadložím menším, než je ší e výrubu v horninách. Norma specifikuje i další podmínky pro 
za azení podzemních staveb do této nejsložit jší kategorie. 

 

5 GEOTECHNICKÝ MONITORING  
Geotechnický monitoring (dále GTM) je souhrn inností sm ujících ke zjiš ování 

aktuálního stavu spolup sobení podzemní konstrukce (tunelu) s okolním horninovým prost edím, 
ke sledování vývoje tohoto stavu v ase a prostoru a prost ednictvím p ijímání vhodných opat ení 
k udržování požadovaného stavu v mezích ur ených projektem díla. 

GTM je základním prvkem v systému ízení rizik b hem výstavby podzemního i obecn  
jakéhokoliv inženýrského díla. Vychází z observa ní metody, kdy se na základ  pozorování 
skute né odezvy horninového masivu na výstavbu upravuje technologie výstavby, p ípadn  
i provád cí projekt. Cílem je p edpov  chování sledovaného systému a p ijímání opat ení, 
kterými by se toto chování udrželo v mezích p edepsaných projektem. S tím souvisí i kontrola 
ú innosti opat ení a p edpov  nebezpe í vzniku nežádoucích jev  b hem výstavby. 

Geotechnický monitoring p ipravovaný pro vybranou stavbu v daných podmínkách 
p edstavuje soubor m ení, pozorování a hodnocení zam ený na sledování a kontrolu reakce 
horninového prost edí na podzemní stavbu a na sledování indukovaných ú ink  v okolí stavby, 
v zón  pokles  a v zón  sledování. [15]  

V následujícím textu jsou se azeny nejb žn ji používané metody monitorovacích prvk  
p i kontrolním sledování staveb za azených do 3. geotechnické kategorie: 

 
 geotechnické sledování ražeb – IG dokumentace výrub  a zpracování podélného ezu 
 m ení deformací výrubu (konvergen ní m ení) i geodet. m ení sekundárního ost ní 
 extenzometrické m ení z povrchu i z podzemí 
 inklinometrické m ení pomocí p esné inklinometrie ve vrtech z povrchu 
 m ení nap tí v primárním a sekundárním ost ní (tenzometry i tlakové bu ky) 
 kontrolní m ení skute ného tvaru výrubu 
 geodetické sledování jam a hloubených portál  
 dynamometrické m ení trvalých kotev na portálech 
 m ení hydrostatického tlaku za sekundární obezdívkou (v p ípad  celopláš ové izolace) 
 sledování deformací povrchu, nivela ní m ení poklesu terénu 
 m ení geodetických bod  na objektech – sedání, pop . m ení náklon  objekt  
 pasportizace objekt  nadzemní zástavby 
 hydrogeologický monitoring, m ení hladiny podzemních vod v blízkém okolí podzemní 

stavby (studny a HG vrty)  
 
Obecn  se metody používané v geotechnice rozd lují podle toho, zda monitorovanou 

veli inu m íme p ímo instrumenty geotechnického monitoringu – metody p ímé (nap . 
konvergen ní m ení, nivelace povrchu, extenzometrická m ení, inklinometrická m ení), i 
musíme výsledné požadované veli iny odvodit za pomocí zástupných veli in, zda tedy 
zprost edkovan  – metody nep ímé (nap . tenzometrická m ení nap tí, presiometrická m ení ve 
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vrtech, georadarová m ení nehomogenit, dynamická penetrace, m ení hladiny podzemní vody 
ve vrtech pomocí piezometr  apod.).  

V následujícím textu jsou popsány dv  v bec nejd ležit jší metody geotechnického 
monitoringu. 

 

5.1 Geotechnické sledování ražeb – IG dokumentace výrub  

Geotechnické sledování ražeb je jednou ze základních inností komplexního 
geotechnického monitoringu. Základním prvkem geologické dokumentace výrub  je nákres elby 
ve form  geotechnického pasportu ela výrubu v daném m ítku.  

Hlavním úkolem IG sledování p i ražení tunelu je denn  poskytovat d ležité informace 
o kvalit  horniny z hlediska tunelování prost ednictvím geologické dokumentace eleb a 
zat i ování horniny do technologických t íd NRTM. Nedílnou sou ástí tohoto dozoru je 
komplexní fotodokumentace a dokumentace hornin hloubených portál  se zat íd ním hornin do 
t íd t žitelnosti dle SN 73 3050 „Zemné práce“ (od 1. 3. 2010 dle platné normy SN 73 6133 

„Návrh a provád ní zemního t lesa pozemních komunikací“) [13].  

Bezprost edn  po provedení geologické dokumentace elby výrubu je provedena 

klasifikace horninového masivu dle QTS (Tesa ), RMR (Bieniawski), Barton i jiných klasifikací 

použitých na projektu stavby (v tšinou dle požadavku projektanta RDS) a výrub je za azen do 

technologických t íd NRTM. Na základ  za azení do technologických t íd NRTM je stanovena 

t ída vystrojení a délka záb ru.  

 

5.2 Konvergen ní m ení primárního ost ní 

Konvergen ním m ením jsou sledovány posuvy stabilizovaných bod  na primárním 

ost ní tunelu. Z d vodu rozsáhlosti dot ených podzemních staveb jsou absolutní polohové zm ny 

t chto bod  ur ovány geodeticky v trojrozm rných sou adnicích. 

Konvergen ní m ení bývá na popisovaných stavbách provád no optickými 

automatickými totálními stanicemi. Sledované body jsou v tšinou stabilizovány pomocí železné 

ty oviny (roxor ), se zhlavím speciáln  upraveným pro upevn ní reflektor  s kardanickým 

kloubem. Reflektor je vyhotoven z plastu, jenž zabra uje poškození roxoru i drahých ástí 

samotného reflektoru. Tím je zajišt na stabilita sledovaného bodu p i p ípadném poškození 

reflektoru. Roxory se upev ují na konstrukci primárního ost ní tak, aby po následném nast íkání 

betonu bylo vid t pouze zhlaví. 

Osazení musí prob hnout co nejd íve po vyrubání horniny, aby byl zachycen maximální 

pr b h deformace. Konvergen ní body se proto osazují vždy v daném záb ru, co nejblíže k elu 

výrubu tak, aby další ražbou nebyly poškozeny. Konvergen ní profily se na jednotlivých 

stavbách osazují dle profilu raženého podzemního díla (t íbodové – štoly, p tibodové i 

sedmibodové – tunely). 

Výsledky m ení bývají v našich podmínkách doposud vesm s zpracovávány jednak 

v grafech asového pr b hu zm n vodorovné a svislé složky vektoru prostorové deformace 

promítnuté do roviny m eného profilu, jednak v grafech vývoje vektorového diagramu v rovin  

m eného profilu. Dále jsou zkušenými geotechniky v této oblasti vyhodnocovány a zobrazovány 

deformace v rovin  m eného profilu na podélné ose tunelu, tj. nap . pr b h svislých deformací 

stejného bodu (nap . ve vrcholu klenby) všech m icích profil . Na následujícím obrázku 7 je 

uveden ukázkový graf výstupu z popisovaného konvergen ního m ení vybraného tunelu. 
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Obr. 7 Ukázka konvergen ního m ení v p í ném sm ru – JTT, tunel Valík (ISM Barab) 

  
 

6 VYHODNOCENÍ GTM P I REALIZACI PODZEMNÍCH STAVEB 
6.1 Zhodnocení deforma ních hodnot na 3 posuzovaných stavbách 

Z vyhodnocených 3 posuzovaných staveb (v diserta ní práci uvedeny p ehledné tabulky) 
lze shrnout, že nejv tší výpo tem zjišt ná objemová ztráta horninového masivu v nadloží tunel  
byla zaregistrována ve 2. sdruženém profilu nad tunelem B ezno p i aplikaci metody obvodového 
vrubu ve složité oblasti zhruba 760 m od b ezenského tunelu (cca 100 m od pozd jšího propadu). 
Objemová ztráta zde p edstavovala 2,7 %. Maximální sedání bodu na terénu z hodnotících 
sdružených profil  bylo zaznamenáno v profilu . 3 p i ražb  sekven ní metodou od 
droužkovického portálu na témže projektu tunelu B ezno. Nam ená absolutní hodnota inila po 
výlomu spodní klenby 53 mm. Maximální absolutní deformace primárního ost ní ve vertikálním i 
horizontálním sm ru byla nam ena v rámci tunelu B ezno, kde inily 65, resp. 70 mm (MOV). 
[8]  

Nejv tší absolutní pokles spodní kotvy osového extenzometru byl ode ten v 1. sdruženém 
profilu tunelu B ezno, necelých 260 m od b ezenského portálu, p i ražb  MOV. Ten p edstavoval 
hodnotu 108 mm po výrubu spodní klenby. Vzhledem k tomu, že u železni ního tunelu B ezno se 
jednalo pouze o ražbu jednoho tunelového tubusu, kde i ší ku p í né poklesové kotliny u 
jednotlivých sdružených profil  v délce 105 až 144 m lze hodnotit jako nejmén  p íznivý 
výsledek na posuzovaných projektech. 

K popisovaným vy nívajícím deforma ním výsledk m z výstavby tunelu B ezno se 
nejvíce p iblížily deforma ní hodnoty v 6. sdruženém profilu p i ražbách dvoupruhového tunelu 
Slivenec. Objemová ztráta horninového masivu p i nadloží až 46 m zde z výpo t  p edstavovala 
hodnotu rovné 2 procenta. Absolutní pokles terénu v tomto profilu inil 46 mm a maximální 
absolutní vertikální deformace konvergen ního bodu na primárním ost ní dosáhla 60,5 mm [3].  
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Z komplexního vyhodnocení 3 posuzovaných tunel  lze konstatovat, že nejp ízniv jší 
hodnoty deforma ního chování na t chto stavbách byly dosaženy p i ražb  konstruk n  
rozdílného tunelu Valík (st ední betonový pilí ), kde byla zaznamenána nejv tší objemová ztráta 
horninového prost edí na úrovni 1,31 %, a to ve 2. sdruženém profilu. I ostatní deforma ní 
maxima v rámci tohoto projektu se propagovala ve zmi ovaném 2. sdruženém profilu 
(podrobn ji v kapitole 7.1.2). [2]  

Výše uvedené shrnutí deforma ní odezvy na ražbu jednotlivých posuzovaných tunel  
potvrzuje, že nejhorší geotechnické prost edí bylo zastiženo p i ražb  tunelu B ezno. 

 

7 VAROVNÉ STAVY A VYHODNOCOVÁNÍ GTM  
7.1 Definice, kritéria a charakteristiky VS 

Varovný stav (VS) v deforma ním chování ost ní tunelu a okolního horninového masivu 
je definován jako taková kvalitativní zm na v jejich dosavadním chování, p i které je nutné 
provést p edem ur ená opat ení pro udržení deforma ního chování konstrukce v projektem 
p edpokládaných mezích a pro odvrácení d sledk  vzniku nežádoucích jev  b hem výstavby. 
Jinými slovy jde o to, aby podstupovaná rizika z stala na p ijatelné úrovni. Tato opat ení 
vyplývají z principu NRTM a observa ní metody. Jedná se o opat ení organiza ní, technická, 
technologická a bezpe nostní. Jsou to nap . opat ení v oblasti monitoringu, úprav realiza ního 
projektu stavby, technologie stavebních prací, v oblasti sana ních prací i ve sfé e bezpe nostní. 
P vodní, základní, výpo tový návrh konstrukce se neustále posuzuje a m že se m nit i v pr b hu 
výstavby (princip observa ní metody). [18] 

Stupe  varovného stavu je ur itý stav v chování horninového masivu a/nebo sledované 
konstrukce, který má vztah k stanovenému cíli monitoringu a je spojen s ur itým opat ením. ím 
vyšší stupe  varovného stavu je zaznamenán, tím v tší je podstupované riziko a sledovaný objekt 
má blíže ke ztrát  stability. 

Varovné stavy vycházejí z technicko-kvalitativních podmínek daného projektu tunel  
podzemní stavby, z organizace a ízení ražeb, z geomonitoringu a jeho vyhodnocování. 
Kritériem pro posouzení, zda nastal, i nenastal varovný stav, jsou exaktn  nebo empiricky 
p edem stanovené hodnoty sledovaných veli in souvisejících s p íslušným stupn m varovného 
stavu a mírou podstupovaného rizika (nap . dosažená velikost deformací výrubu, absolutní sedání 
povrchového objektu, p ípadn  rychlost deforma ního vývoje sledované konstrukce apod.). 
Kritéria pro varovné stavy jsou b hem takovéto stavby up es ována na základ  hodnocení 
výsledk  m ení, a to v závislosti na r stu poznatk  o chování podzemní konstrukce v daných 
geologických podmínkách. [15] 

Ve vazb  na hodnocení výsledk  m ení a na varovné stavy jsou p ijímána opat ení 
týkající se:   

 úprav m ení a vyhodnocování geomonitoringu ( etnost m ení, úpravy v druzích metod 
m ení, rychlost a zp sob vyhodnocování výsledk  apod.) 

 pohotovostního režimu (sm ru a rychlosti informací a rozhodovacího procesu) 
 úprav technologie ražby a vyztužování obezdívky (podle nabídky realiza ní dokumentace, 

nap . sana ní opat ení, ízení rizik atd.) 
 bezpe nosti práce a její organizace (podle havarijního plánu staveb) 

 
V poslední dob  jsou v R zažité t í- nebo p tistup ové varovné stavy, které hodnotí 

postup ražeb dle vývoje sledovaných monitorovacích veli in až po možná rizika p i ražbách. 
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Každý takový varovný stav v projektové dokumentaci predikuje kritéria, opat ení a kompetence 
jednotlivých stup  varovných stav . U vzpomínaných p tistup ových varovných stav  
(viz tab. . 1) lze konstatovat, že 1. a 2. varovný stav jsou p edevším informativní dle 
vypo ítaných prognóz a, co se tý e ražeb, i zcela bezpe né. Nejnižší stupn  jsou tedy spojeny 
zejména se zm nami v organizaci monitoringu, zrychlením toku informací a zp sobem 
vyhodnocování. Až p i dosažení 3. varovného stavu (stav mezní p ijatelnosti) dochází k prvním 
možným opat ením nad rámec navržených sledování projektu geotechnického monitoringu. Vyšší 
stupn  varovných stav  tudíž bývají charakterizovány p ijímáním r zných technicko-
bezpe nostních opat ení v oblasti provád ní ražeb, úprav realiza ního projektu tunelových ost ní 
apod. 

 

Tab. 1 Varovné stavy (obecné rozd lení na 5 stup ) 

 

Kritéria varovných stav  jsou vyhodnocována pro jednotlivé t ídy NRTM. Sou ástí 
projektu GTM jsou asto i teoretické výpo tové k ivky mezního chování primárního ost ní tunelu 
pro projektem navržené díl í postupy ražeb (p edevším pro konvergen ní m ení). Konkrétní 
kritéria varovných stav  se obvykle odvíjejí od ur ité hodnoty sledované veli iny, která je 
zpravidla stanovena statickým výpo tem (mezní hodnota „A“ v tabulce 1). Není-li možné tuto 

hodnotu ur it jednozna n  výpo tem, stanovuje se odborným odhadem. 

Varovné stavy bývají obecn  odvozeny ze stavu mezní p ijatelnosti, který nastane p i 

p ekro ení deforma ních hodnot primárního ost ní i p i sledování poklesu objekt  v poklesové 

zón  a pokles  i pohyb  inženýrských sítí p edpokládaných projektem. Kritéria varovných stav  

jsou p evážn  volena samostatn  pro: 

a) r zná geotechnická prost edí v trase podzemních staveb  

b) r zné technicko-kvalitativní podmínky kvality výstavby  
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Kritéria VS se b hem stavby up es ují v rámci pravidelných hodnocení výsledk  m ení 
p i kontrolních dnech monitoringu. Vychází se p itom z r stu poznatk  o chování stavební 
konstrukce v daných geologických podmínkách. Ve v tšin  p ípad  se používá zp tná analýza 
nam ených hodnot s využitím parametrických výpo t . P i ní se po etn  porovnává skute né 
chování horninového masivu zjišt né monitoringem s prognózou odvozenou z hypotézy porušení 
a z geomechanického a matematického modelu. Inverzní neboli zp tná analýza tudíž slouží 
projektant m, geotechnik m a stava m ke zp es ování geotechnických charakteristik 
horninového masivu pro ú ely stanovování a up es ování varovných stav  p i ražbách 
podzemních d l. Tato poznání pak obecn  slouží jako podklady pro další ražbu stávajícího tunelu 
a pro projektování následujících podzemních staveb. 

 

7.2 Zásady pro hodnocení varovných stav  

P i hodnocení výsledk  monitoringu se respektují zásady uvedené v Eurokódu 7 [4]: 
 výsledky získané z monitoringu se musejí vždy hodnotit a vysv tlit, vyhodnocení se musí 

u init vždy kvantitativním zp sobem 
 hodnocení monitoringu musí být založeno na m ení posuv  a nap tí a na rozboru, který 

zohled uje sled stavebních operací, tedy p edevším postup ražeb a všech faktor , které je 
doprovázejí 

Posuzování, zda bylo, i nebylo dosaženo ur itého stupn  varovného stavu, musí být 
komplexní a nelze se striktn  držet pouze výše popsaných zásad. Zejména je vždy nutné brát 
v úvahu: 

 absolutní hodnoty sledovaných veli in na všech m icích bodech v celém rozsahu 
sledovaného systému 

 rychlost r stu/ustalování hodnot sledovaných veli in na všech m icích bodech systému 
 zrychlení/zpomalení, s jakým se m ní hodnoty sledovaných veli in na všech m icích bodech 

sledovaného systému 
 míru shody teoretické a skute né hodnoty sledované veli iny, ohrožení pracovník , obecné 

ohrožení 
 

P i ur ování VS se vždy p ihlíží k hodnocení celkových trend  ve vývoji sledovaných 
veli in a ke komplexnímu posouzení asového vývoje chování všech monitorovacích prvk  
v rámci autonomní ásti sledovaného systému. Je t eba vylou it p ípadný vliv zkreslení výsledk  
m ení vlivem poruchy ur itého m idla. P i posuzování deforma ního chování se vždy musejí 
uvažovat ovliv ující faktory, tj. p edevším zp sob provád ní ražeb a vystrojování, postup ražby 
jednotlivých eleb a výrub , technologické problémy ražby, možné ovlivn ní jednotlivých 
soub žn  budovaných tunel  apod. [15] 

V p ípad , že výsledky m ení indikují, že n které hodnoty dosáhly varovného stavu nebo 
že zrychlení ve zm nách hodnot je takové, že hrozí evidentní dosažení zm ny varovného stavu, 
jsou pak v innosti GTM provedeny projektem ur ené kroky. 

Vyhlášení kritického varovného stavu je vždy záležitostí velmi citlivou, která má 
zpravidla p ímý dopad na náklady stavby. V tomto p ípad  je nezbytné znovu posoudit platnost 
p ijaté hypotézy p etvá ení i záv r  technicko ekonomické analýzy daného projektu a velikost 
existujících rizik. Ov ují se geotechnické parametry, geotechnické modely a ostatní p edpoklady 
pro návrh a dimenzování tunelu (stavby). Toto rozhodování se d je v tšinou za ú asti všech 
dot ených subjekt  dané stavby. Úlohou hlavního inženýra monitoringu je dodat a zhodnotit 
všechny informace geotechnické povahy, které jsou k rozhodování nezbytné.  
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Nejnebezpe n jším stavem, kterému je t eba se vždy pokud možno vyvarovat, je, když 
p etvo ení za ínají náhle a stále vzr stat. Tento nežádoucí stav je p ízna ný pro progresivní 
porušování, jež již obvykle nezadržiteln  sp je k celkové ztrát  stability sledovaného systému. 
V takovém okamžiku již obvykle bývá pozd  na p ijímání technologických opat ení sm ujících 
ke znovunabytí rovnováhy. Za ne-li se zrychlovat p etvá ení, lze to již v tšinou považovat za 
havarijní stav. N kolika takovýchto p ípad  jsme byli sv dky už i my v R na za átku 21. století. 
Jednalo se p edevším o kolaps na tunelu B ezno (2003) i 3 propady na raženém komplexu 
Blanka – tunel Královská obora i v sou asnosti šet ený kolaps na železni ním tunelu Jablunkov.  

 

7.3 ízení inženýrských rizik 

Aby se omezilo riziko t chto nežádoucích událostí na podzemních liniových stavbách, je 
zapot ebí provést, již v p ípravné fázi dané stavby, p edevším dostate ný geotechnický pr zkum, 
na jehož základ  pak zkušení projektanti navrhují optimální zp sob ražby. Dnes je možné 
využívat moderní zp soby práce s geotechnickými daty p i p íprav  inženýrských staveb. Je to 
p edevším souhrnná geotechnická zpráva, základní geotechnická zpráva a moderní metoda ízení 
geotechnických rizik. ízení geotechnických rizik vychází z monitoringu uplat ovaného na bázi 
observa ního p ístupu, základní geotechnické zprávy a d sledného geotechnického dozoru 
v pr b hu výstavby. Bez využití t chto postup  je na velkých inženýrských dílech podstatn  v tší 
pravd podobnost vzniku mimo ádných událostí vedoucích k vícepracím, p ekra ování rozpo tu 
i plánované doby výstavby. Rizikové inženýrství je založeno na uv dom ní si, že existuje taková 
hranice poznání, za kterou je míra nejistot již nep ijatelná, a že veškeré aktivity v její blízkosti je 
t eba provád t s notnou dávkou inženýrské obez etnosti. ízení inženýrských rizik je pak souhrn 
pravidel a postup , jak takovou obez etnost za daných okolností uplat ovat. Propracovaná a 
d sledn  uplat ovaná metodika ízení rizik by m la vylou it práv  tyto p í iny vzniku 
nežádoucích událostí i havárií a s tím souvisejících nemalých škod. [16] 

Geotechnický monitoring m že být sebelépe nastaven a provozován, ale pokud se 
v p ípravné fázi stavby neodhalí veškerá možná rizika a neodpoví se na klí ové otázky ve vztahu 
stavební konstrukce versus horninový masiv, pak nemusí vždy eliminovat zmín né nežádoucí 
kolapsy inženýrských staveb. Bezpe né chování v inženýrském stavitelství je totiž podmín no 
spolup sobením vlastní stavební konstrukce a jejího horninového prost edí. P itom stavební 
konstrukce i podloží tvo í jeden statický systém, ve kterém se vzájemn  rozd lené pole nap tí a 
p etvo ení ovliv ují. [16] 

 

7.4 Datová ást – sebrání a zhodnocení dat monitoringu 

7.4.1 Sb r, skladování a zpracování nam ených dat – obecné zásady 

V pr b hu kontrolního sledování (geomonitoringu) ražených podzemních staveb se 
všechna data musejí nep etržit  vyhodnocovat a je t eba zpracovávat nové predikce chování 
stavební konstrukce v okolním horninovém masivu. Po ukon ení každé stavby pak dochází 
k záv re nému zhodnocení geotechnického monitoringu v záv re né zpráv . 

M ená data GTM pocházejí prakticky vždy z r zných míst stavby a jsou po ízena 
r znými metodami. Získaná data jsou závislá na ase, jsou ovlivn na lokalizací m eného místa 
v i práv  se nacházející ražené díl í elb  podzemní stavby, použitou technologií ražby apod.  

P edem musí být vypracovaný jednotný zp sob identifikace každého m icího místa a 
m ení, z kterého musí být z ejmé místo m ení, typ m ené veli iny, typ m icího p ístroje, 
datum m ení a po adové íslo m ení. Veškerá m ení musejí být „uskladn na“ spole n , 
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v jednotné databázi, tak, aby mohla být hodnocena ve vzájemných souvislostech. Data 
z monitorovacího systému musejí být ú astník m výstavby inženýrského díla k dispozici pro 
rozhodovací proces co nejrychleji po zm ení. Pln ní tohoto požadavku je definováno 
v realiza ní dokumentaci monitoringu [18].  

Aby bylo docíleno požadované kvality sb ru, ukládání a archivace dat monitoringu, je 
nutné aby veškerá data, v etn  hodnocení, byla neustále on-line odkudkoliv p ístupná všem 
kompetentním ú astník m výstavby. Tomu dnes nejlépe vyhovují specializované po íta ové 
databáze a systémy (tzv. informa ní systém monitoringu - ISM), napojené na webové rozhraní. 
V nich jsou spole n  skladovány a interpretovány nejen všechny druhy m ení, ale i veškeré 
informace o skute nostech, které mohou výsledky m ení ovlivnit. [18] 

 

7.5 Návrh konvergen ního m ení 

7.5.1 Definice dané problematiky   

M ení zm n deforma ního pole v okolí výrubu, b hem ražeb podzemních liniových 
staveb, prod lalo v posledních letech díky zavád ní nových metod m ení i p ístroj  prudký 
vývoj. P edevším je dnes v našich podmínkách b žné m it s vysokou p esností všechny t i 
složky prostorového vektoru posuv  bod  fixovaných na ost ní výrubu tunelu (konvergen ní 
m ení). Jedná se o sm r vertikální, radiální neboli p í ný a taktéž sm r podélný. Optickými 
metodami je možné dosáhnout inženýrskou p esnost t chto m ení do 1 mm, i když p esnost 
samotného m ení je ádov  vyšší.  

Jak jsem si p i své dlouholeté praxi v podzemním stavitelství ov il, sou asné metody 
interpretace výsledk  konvergen ního m ení však zcela neumož ují v rohodné použití jeho 
výsledk , nap íklad pro fyzikáln  a výpo tov  zd vodn nou volbu kriterií varovných stav , pro 
zp tné analýzy s použitím metod matematického modelování MKP apod. Je to proto, že výsledky 
m ení jsou p i sou asném trendu zam eny p edevším na kontrolu bezpe nosti a kvalitativních 
požadavk  provád cího projektu. Proto jsou výsledky v zájmu zjednodušení p i interpretaci 
v tšinou zatíženy celou adou zkreslení, která se p i jejich hodnocení nedostate n  berou 
v úvahu.  

První skupina p í in zjednodušení spo ívá v tom, že deforma ní proces okolo výrubu 
v pr b hu ražeb je procesem asov  závislým. P i razících pracích se uplat ují ovšem i další 
faktory, které celkovou kone nou deformaci i její asový pr b h ovliv ují. P edevším jde 
o intenzitu a asovou sekvenci ražeb. V r zném ase bývají nasazovány r zné technologie ražeb. 
Z nich každá m že být aplikována r zným zp sobem a s r znou intenzitou. D sledkem jsou 
neustále probíhající zm ny ve zp sobu zatížení výrubu v blízkosti elby. Tyto vlivy obvykle není 
možné v pr b hu ražeb vždy dostate n  spolehliv  a výstižn  dokumentovat tak, aby mohly být 
správn  promítnuty do hodnocení zm ených dat. 

Spolehliv  hodnocené nejsou ani celkové (absolutní) zm ené hodnoty sledovaných 
veli in (nízká schopnost dodržování nastavených zásad p i m ení). Ty jsou totiž p i ražb  
zpravidla zaznamenávány s r zným asovým zpožd ním vzhledem k asové sekvenci ražeb. 
Zásadním problémem konvergen ního m ení je skute nost, že p i jeho po áte ním m ení již 
podstatná deformace v m eném míst  prob hla. Deformace se totiž za ínají rozvíjet již ve 
zna né vzdálenosti p ed elbou. Když elba projde budoucím konvergen ním profilem, ješt  p ed 
osazením m ických bod  ub hne n jaká doba, v jejímž pr b hu deformace v konvergen ním 
profilu pokra ují. Tato doba je dána asem nutným k provedení celého záb ru, asem nutným 
k nast íkání primárního ost ní v novém záb ru, asem nezbytným k osazení nových 
konvergen ních bod  a v neposlední ad  i asem, který uplyne do vlastního konvergen ního 
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m ení po osazení bod . B hem celé této doby samoz ejm  deforma ní proces v míst  
konvergen ního profilu stále s r znou intenzitou probíhá.  

Jiným d vodem nejistoty p i porovnávání výsledk  z r zných konvergen ních profil  
bývá skute nost, že první konvergen ní m ení m že být zaznamenáváno v ne zcela stejných 
okamžicích vzhledem k asové sekvenci ražeb a i v r zných vzdálenostech od elby.  

D sledkem všech t chto popsaných skute ností je, že hodnoty konvergen ních m ení 
asto dosahují pouhé poloviny, maximáln   celkových hodnot konvergence, které by byly 

bývaly zm eny, pokud by se zachytila reakce horninového masivu na postup ražby od samého 
po átku již p ed p ibližující se elbou. Tato teorie bývá z velké v tšiny potvrzena v p ípad  
soub žného m ení extenzometrických vrt  z povrchu ve spojení s konvergen ním m ením 
primárního ost ní. N které údaje o rozdílu mezi hodnotami sednutí konvergen ního bodu 
v klenb  tunelu a kotvou extenzometru fixovanou cca 1 metr nad konvergen ním bodem v tunelu 
jsou uvedeny v následující tabulce 2 (data z m ení provedených naší spole ností). 

Z tabulky je z ejmé, že zjišt né hodnoty konvergen ního m ení nez ídka dosahují 
pouhých 50 % z celkové hodnoty sednutí klenby tunelu. Na výsledky konvergen ních m ení má 
podstatný vliv i momentální orientace strukturních prvk  horninového masivu v i elb . Obojí 
se v praxi m že m nit od elby k elb . N které výsledky z uvedené tabulky jsou ovšem místy 
ovlivn ny sana ními pracemi v podzemí a kompenza ními injektážemi (Tunely Dobrovského, 
Blanka i Mrázovka). [17] 

 

Tunel mm mm Mm mm mm 

Mrázovka 336/280 136/82 82/26 23/11 77/38 

Valík 31/16 39/12 25/19 48/26 34/16 

Nové spojení 11/14     

Slivenec 514 35/31 30/15    

Brno Dobrovského 40/4 40/5 46/6   

Blanka 15/4 5/5    

Laliky 80/1 18/3 24/3 30/5 31/65 

 

Tab. 2 Hodnoty deforma ního chování extenzometr /KVG m ení (stejné stani ení ražby) 

 

Na pr b h deformace ost ní tunelu i na jeho kone nou zm enou velikost mají tedy 
výrazný vliv nejen vlastnosti horninového masivu a parametry projektu (geometrické vlastnosti 
výrubu, dimenzování primárního ost ní, d lení elby), ale i zp sob provád ní ražby a asová 
prodleva nutná k osazení monitorovacích bod , a to v etn  neplánovaných technologických 
p estávek v ražb  i v tších nebo menších technologických nedokonalostí v jejím pr b hu.  

Výsledky konvergen ních m ení získávaných standardn  p i monitorování pr b hu ražeb 
tunelu by proto m ly být interpretovány s p ihlédnutím k t mto zkreslením. Pro ú ely jejich 
použití jako vstupních dat pro modelování MKP je taková reinterpretace nezbytností. 
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Subjekt odpov dný za hodnocení a interpretaci výsledk  m ení monitoringu musí 
rozhodovat tém  okamžit  po zm ení. Krom  toho vždy elí zna nému tlaku na rychlý a 
ekonomický postup ražeb. Proto obvykle nemá dost asu na hledání fyzikálních vysv tlení 
nam ených dat. Výsledky monitoringu tak asto bývají jejich uživatel m p edkládány bez 
dostate ného vysv tlení a bez  plného pochopení všech proces , které je zp sobují. 

Na následujícím obrázku 8 je znázorn n celkový pr b h sedání konvergen ního bodu 
v klenb  tunelu v etn  té ásti, která je konvergen ním m ením neidentifikovatelná (zelená ást 
k ivky). Jedná se o tzv. ztracenou konvergenci. M ením je identifikovaná pouze ervená ást 
k ivky.  

V takovém p ípad  je monitoring aplikován jako metoda „Black box“. P i ní se na 

následující vývoj m ených hodnot usuzuje výhradn  na základ  extrapolace jejich dosavadního 

pr b hu. To samo o sob  je dalším významným p ísp vkem k nejistot  o spolehlivosti takto 

vzniklých prognóz. Velmi asto je to p í inou vzniku mimo ádných událostí, pokud k nim 

v pr b hu ražeb dojde. [16] 

Vypracování metodiky optimálního zp sobu vyhodnocování výsledk  konvergen ních 

m ení je jedním z hlavních krok  podmi ujících úsp šnost spln ní cíl  navržené inovace 

vyhodnocování. Pro zpracování této interpretace jsem využil rozsáhlou databázi vytvo enou 

v naší spole nosti, ve které jsou zahrnuty výsledky monitoringu ražeb v tšiny tunel  

provád ných v R. Za ú elem ov ení správnosti m ených dat v rámci observa ní metody, je 

ideální pro vybrané p ípady se známou geologií, technologií ražeb a výsledky konvergen ních 

m ení z d íve ražených tunel  provád t matematické modelování, které je porovnáváno 

s výsledky skute ných m ení. 

 

Obr. 8 Ztracená konvergence primárního ost ní (zelená ást k ivky) 

 

Výsledky m ení i modelování jsou, tam, kde je to možné, korigovány výsledky 
objektivních extenzometrických m ení, která jsou zahajována d íve, než je nastartován 
deforma ní proces v d sledku ražby tunelu. [18] 

V mé práci navržený nový zp sob interpretace výsledk  konvergen ních m ení by m l 
být v budoucnu použit i pro zp tné hodnocení a stanovování hodnot rizikových faktor . 

P i výstavb  n kterého z budoucích tunel , kde budu op t p sobit v pozici hlavního 
inženýra GTM, si ov ím spolehlivost navrhovaného zp sobu interpretace konvergen ních 
m ení v praxi zvláš  osazenými a m enými monitorovacími profily. 
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7.5.2 Standardní vyhodnocení konvergen ních m ení 

Reakce výrubu na ražbu tunelu je závislá na ase. Tato deforma ní reakce v závislosti na 
ase p edstavuje dv  složky. 

 Deformace následkem zm ny pole zatížení v d sledku postupu ražby a elby 
vzdalující se od m icího konvergen ního profilu  

 Reologické chování hornin, kdy deformace sama o sob  p i ur ité konstantní úrovni 
zatížení (napjatosti) probíhá v závislosti na ase 

Výsledky jednotlivých m ení proto znázor ují celkový pr b h deformace (obou výše 
zmín ných složek) každého konvergen ního bodu v ase.  

Doposud standardním zp sobem hodnocení konvergen ních m ení primárního ost ní 
b hem ražeb tunelu je prostý asový pr b h posuv  jednotlivých konvergen ních bod , a to jak 
ve svislém, tak i ve vodorovném sm ru. Tyto grafy jsou na asové ose vždy doprovázeny 
znázorn ním jednotlivých fází ražeb a eleb v i aktuálnímu konvergen nímu profilu 
(viz obr. 9). 

 Znázorn ní aktuální polohy elby má zásadní význam, protože na asové ose vymezuje 
okamžik, kdy se deformace zrychlují v reakci na další krok ražby (pr chod bo ních tunel , op í, 
invertu apod.), a okamžik, kdy již deformace probíhají prakticky za stálého zatížení ost ní 
horninovým tlakem a v optimální situaci by již tedy m lo docházet k jejich uklid ování. 

       

Obr. 9 Standardní grafické hodnocení konvergen ních m ení (ISM Barab) 

 

Další v sou asnosti b žné hodnocení je znázorn ní vektoru posuv  konvergen ního bodu 
v rovin  kolmé na podélnou osu tunelu (vektor definovaný radiálním a svislým posuvem 
konvergen ního bodu). P íklad je z ejmý z následujícího obrázku 10. 
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Obr. 10 Vektorové zobrazení konvergen ního m ení (ISM Barab) 

 

Vektory indikují, zda je zatížení na ost ní i rozložení nap tí v ost ní soum rné. Pokud 
vektory na obou op ích tunelu jsou nesoum rné, sv d í to o výrazné strukturní anizotropii 
horninového masivu, naklon ní elipsoidu napjatosti i jiných p í inách, které je t eba v každém 
konkrétním p ípad  identifikovat a posoudit, zda je zjišt né deforma ní chování v souladu 
s výpo tem. 

V t chto grafech, používaných jako podklad pro inženýrská rozhodování b hem ražeb, se 
nezohled ují výše popsaná zkreslení, která p i standardn  provád ném m ení vznikají. Evidentní 
rezervou p i inženýrském hodnocení konvergen ních m ení je ta skute nost, že se také obvykle 
zatím nepracuje s podélnou (tangenciální) složkou posuv  konvergen ního bodu, a to i p esto, že 
ta je p i m eních totálními automatickými optickými stanicemi b žn  zaznamenávána a spole n  
s ostatními složkami posuv  ukládána do databáze m ení. [18] 

 

7.5.3 Variantní zp soby grafického znázorn ní výsledk  konvergen ních m ení 

 N které zahrani ní práce, nap íklad Schubert 2002 [19], nazna ují, že p i zohledn ní 
vlivu p esné polohy konvergen ního profilu v i elb  a korekce s ohledem na stejný okamžik 
konvergen ního m ení lze získat i další významné poznatky o charakteru horninového masivu a 
o chování systému hornina - stavební konstrukce. Zmín ný autor proto navrhuje n které dosud 
nestandardní zp soby zpracování a znázorn ní m ených dat.   

Podle t chto poznatk  mohou být tato znázorn ní použita nejen pro spolehliv jší 
p edpov  dalšího vývoje posuv  konvergen ních bod , ale i pro p edpov  p ípadných 
významn jších anomálií ve vlastnostech horninového masivu, který se nachází t sn  p ed elbou 
raženého tunelu. To m že být významné zejména v p ípad  m lkých tunel  ražených 
v nehomogenním horninovém prost edí s m stskou zástavbou v nadloží.  

Uvedené, u nás doposud opomíjené, zp soby vyhodnocování konvergen ního m ení pro 
podmínky tunelování v R jsem se svými kolegy rozpracoval a následn  shrnul v následujících 
odstavcích. 
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Tangenciální složka posuvu konvergen ního bodu 

Tangenciální složka posuvu konvergen ního bodu je definována jako vodorovná složka 
jeho posuvu ve sm ru podélné osy tunelu. Ukazuje se, že tato složka m že být v místech, kde 
tunel prochází porušenými zónami, za n kterých okolností velmi výrazná. Výhodn  lze 
tangenciální složku znázornit spolu se svislým sedáním konvergen ního bodu ve vrcholu klenby 
ve form  vektoru. Podle Schuberta (2002) zm ny v orientaci a velikosti tohoto vektoru pak 
mohou indikovat výraznou zm nu deforma ních vlastností horninového masivu ješt  p ed elbou 
(viz obr. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Zm ny vektoru s tangenciální složkou posuv  p i p ibližování se k horninovému masivu s výrazn  horšími  

vlastnostmi (Schubert, 2002) 

 

Je samoz ejmé, že ob  složky vektoru musejí v r zných profilech odpovídat posuv m za 
stejných podmínek, tj. zahájení konvergen ního m ení musí být korigováno na stejnou 
vzdálenost konvergen ních bod  od elby a zhruba stejnou dobu m ení po dokon ení záb ru a 
osazení konvergen ního bodu. [18] 

 

Pr b žné áry  

Pr b žné konvergen ní áry jsou áry spojující hodnoty posuv  konvergen ních bod   
podél stani ení tunelu zm ené vždy ve stejné dob  po dokon ení záb ru procházejícího daným 
konvergen ním profilem. Tímto zp sobem lze graficky konstruovat i p ímo provedená m ení. 
Správn jší však je tato m ení korigovat na stejnou dobu m ení, p ípadn  i na stejnou vzdálenost 
p íslušného konvergen ního profilu od elby (v okamžiku, kdy se provád lo nulové m ení). Na 
dalším obrázku 12 je znázorn no takové grafické hodnocení n kolika konvergen ních profil  
v blízkosti elby, která procházela zónou oslabení (Schubert - 2002). 

Je z ejmé, že ješt  p ed tím, než se konvergen ní profil dostal do oslabené oblasti, za al 
vykazovat v tší posuvy než v p edchozím stani ení. Toto znázorn ní tak lze použít pro 
p edpov  oslabené zóny horninového masivu ješt  p ed elbou. K tomu lze použít i zm n ploch 
vymezených asovými pr b hy sedání dvou po sob  jdoucích konvergen ních m ení. Kone ná 
sednutí konvergen ního bodu v klenb  v tomto znázorn ní pak p ehledn  ukáží místa 
s rozdílnými deforma ními vlastnostmi horninového masivu. [18] 
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Obr. 12 Pr b žné áry posuv  konvergen ních bod  ( Schubert, 2002) 

 

áry pom rných posuv  dvou konvergen ních bod  téhož  profilu 

Tyto áry znázor ují pom rné posuvy podél podélné osy tunelu mezi dv ma vybranými 
body téhož konvergen ního profilu. V tomto p ípad  se jedná p edevším o pom r mezi svislým 
posuvem konvergen ního bodu osazeného ve vrcholu klenby primárního ost ní tunelu a svislým 
posuvem konvergen ního bodu osazeného v jednom nebo v obou op ích primárního ost ní 
tunelu (op t je t eba splnit podmínku, že deforma ní pohyby posuzovaných profil  jsou zm eny 
ve stejném okamžiku po pr chodu elby v i danému konvergen nímu profilu). Na dalším 
obrázku 13 je p íklad takového znázorn ní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 áry pom rných posuv  v úseku šikmo procházející poruchou v i tunelu 
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V tomto konkrétním p ípad  lze z posunutého pr b hu pom r  konvergen ního bodu 
v levém (respektive v pravém) op í, v i bodu v klenb , usuzovat na šikmý pr b h poruchy v i 
podélné ose tunelu. Tento zp sob grafického znázorn ní konvergen ního m ení p ehledn  
vymezuje úseky tunelu s nesoum rnými deformacemi systému hornina - ost ní.  

Stejným zp sobem lze podle pot eby znázor ovat pom ry jiných složek posuv  
konvergen ních bod  v jednom konvergen ním profilu (radiální, tangenciální apod.). [18] 

 

áry odvozené z diferenciálních posuv  

Tyto áry jsou odvozeny z hodnot diferenciálních posuv  mezi dv ma konvergen ními 
body téhož m ického profilu. Obvykle se používá rozdíl posuv  mezi svislým posuvem 
konvergen ního bodu osazeného v op í tunelového primárního ost ní a konvergen ního bodu 
osazeného ve vrcholu klenby (viz výše). Podle pot eby však lze volit i jiné kombinace. 

Toto znázorn ní m že indikovat p ítomnost oslabených zón v horninovém masivu 
v místech mimo ražbu, nap íklad i v blízkostech výrubu, kde už ražba prošla. V tší svislý posuv 
v oblasti boku tunelu než v korun  tunelu m že indikovat anomální zónu za ost ním, nap íklad 
strm  uloženou poruchu. Pom r mezi svislým posuvem boku tunelu a koruny indikuje tuto 
poruchu d íve, než je tato anomální oblast p ímo zastižena ražbou. [18]  

 

Grafické vektorové zobrazení konvergen ního m ení s geologickou dokumentací elby 

V pr b hu zpracovávání zmi ovaných výzkumných úkol  jsme se v naší spole nosti 
zam ili i na otázku, jakým zp sobem lépe a výstižn ji interpretovat všem ú astník m stavby, 
pomocí ISM, konvergen ní m ení. Dosp li jsme k tomu, že dalším nemén  zajímavým a 
p ehledným zhodnocením je p í né zobrazení profilu tunelu s vektorovými hodnotami 
konvergen ního m ení doprovázené geotechnickou dokumentací elby v jednom dokumentu 
(totožné stani ení elby). Jedná se o automatické vložení geotechnického protokolu 
z jednotlivých díl ích eleb do m eného profilu. Z tohoto d vodu byl již zkušebn  zaveden tento 
p ístup v roce 2010 do inovovaného on-line systému Barab na n kolika stavbách, a pokud se 
osv d í, bude nedílnou sou ástí komplexního zobrazování t chto m ení v rámci informa ního 
systému monitoringu podzemních liniových staveb. Na následujícím obrázku 14 je uveden 
p íklad již fungujícího popsaného zobrazení na ukon ené stavb  tunelu Slivenec. P i pravidelném 
a d kladném sledování takovýchto grafických dokument  bude pro zkušeného geotechnika 
jednodušší odvodit d vod nep edpokládaného i nerovnom rného deforma ního chování 
v d sledku geologické situace v tunelu. Tento zp sob zobrazení považuji za další vylepšení 
komplexního vyhodnocování v rámci nejd ležit jších monitorovacích metod, tedy 
konvergen ního m ení a geotechnické dokumentace. 
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Obr. 14 Vektorové zobrazení konvergen ního m ení s geologickou situací na elb  – novinka v ISM Barab 
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8 SOUHRNY A ZÁV RY  
Zpracovaná diserta ní práce shrnuje poznatky z kontrolního sledování n kolika 

podzemních staveb, na jejichž realizaci jsem úzce spolupracoval. T žišt  mé diserta ní práce bylo 
v rozvíjení zp sobu hodnocení výsledk  geotechnického monitoringu na podzemních stavbách. 
Zejména zp sob definování varovných stav  a jejich kritérií. Vycházel jsem p itom p edevším ze 
t í velkých tunelových staveb dokon ených v nedávné minulosti, kde jsem p sobil v roli hlavního 
geotechnika odpov dného za monitoring a hodnocení výsledk  monitoringu. Jednalo se o stavbu 
dálni ního tunelu Valík u Plzn , železni ní p eložky B ezno u Chomutova a tunelu Slivenec 
v rámci jihozápadního silni ního okruhu kolem Prahy. Tvorba formulací inženýrských záv r  a 
doporu ení p i výstavb  t chto podzemních staveb byla v mé kompetenci. 

Mé záv re né komplexní zhodnocení poznatk  z provád ní podzemního stavitelství a 
shrnutí základních princip  monitoringu z uvedených staveb je tedy následující: 

a) Základní metodou m ení v pr b hu výstavby podzemních liniových staveb je 
m ení deformací primárního ost ní stavební konstrukce totálními optickými 
stanicemi, neboli konvergen ní m ení. Tato m ení, uspo ádaná 
v opodstatn ných profilech, slouží k operativní úprav  technologie ražby tak, aby 
deforma ní reakce výrubu podzemního díla byla podle p edpokladu projektu.  

b) Zásadním požadavkem p i navrhování monitoringu tunel  je tvorba sdružených 

profil . Jedná se o ostatní druhy monitoringu, jež se slu ují s konvergen ním 
m ením do totožných stani ení ražené podzemní stavby (extenzometrické vrty, 
inklinometrické vrty, m ení nap tí v primárním ost ní, nivela ní m ení apod.).  
Takto nadefinovanými sdruženými profily ov ujeme nejenom deforma ní 
chování ost ní tunel , ale zárove  deforma ní chování okolního horninového 
masivu. Optimáln  zvolené sdružené profily p i ražb  tunelu, jež postihují všechny 
horninové typy známé z pr zkumných prací, nám potvrzují i vyvracejí správnost 
geomechanického modelu použitého pro výpo et ost ní. Dále nám slouží jako 
podklad pro zp tné analýzy, jež by v pr b hu každé podzemní stavby m ly zajistit 
optimalizaci primárního, resp. sekundárního ost ní. 

c) Pro úsp šné provedení podzemní stavby ve složitých geotechnických podmínkách 
jsou velmi d ležitým faktorem správn  definované varovné stavy. Ty je nutné 
stanovit pro jednotlivé technologické t ídy, potažmo kvazihomogenní celky, 
navržené z podrobného geotechnického pr zkumu. Pro dokumentaci stavby se 
stanovují stupn  varovných stav  dle naléhavosti. Naléhavostí se rozumí míra 
podstupovaného geotechnického rizika. Kvalitn  složený tým zhotovitele 
geotechnického monitoringu ve spolupráci s projektantem stavby, pop ípad  
s technickým dozorem stavby, musí reagovat na zm n né podmínky p i ražb  a 
p ijmout opat ení k udržení rovnovážného stavu p i interakci konstrukce s okolním 
horninovým prost edím. Proto je nutné reagovat na zásadní zm ny v pr b hu 
výstavby up es ováním varovných stav  a jejich kritérií na základ  nov  
získaných poznatk  z provád ní monitoringu. Vychází se p itom 
z nap odeforma ní odezvy horninového masivu a ovlivn ných stavebních 
konstrukcí na ražbu, z hodnocení vývoje rizik a spolup sobení horninového 
masivu se stavební konstrukcí. 

d) Neodd litelnou sou ástí p i budování každé složité inženýrské stavby musí být 
d kladný geotechnický dozor. V rámci monitoringu podzemních staveb to musí 
být odborník v oboru geotechnika, který komplexn  vnímá a vyhodnocuje všechny 
d je spojené s p etvá ením horninového masivu a dozoruje spolup sobení samotné 
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stavební konstrukce s horninovým prost edím. V p ípad  exponovaných 
geotechnických konstrukcí, jako jsou tunely, m že geotechnický dozor p evzít 
odpov dnost a kompetence technického dozoru investora i v plném rozsahu. 
Závisí to na okolnostech a smluvních podmínkách dané stavby. V p ípad  
výstavby podzemních staveb provádí geotechnický dozor porovnávání 
p edpoklad  projektu, vycházejících z geotechnického pr zkumu, se skute ností 
zastiženou v pr b hu ražeb. V této pozici je nezastupitelná role inženýrského 
geologa. 

e) Je t eba mít na pam ti, že monitoring podzemních staveb dává informace pouze 
o n kterých procesech, které jsou ražbou vyvolávány, tj. o t ch, pro jejichž 
identifikaci byl monitoring navržen. Pokud se jedná o fyzikální d je, které nejsou 
m ením zachyceny, a p esto mohou být spoušt cím mechanismem mimo ádných 
událostí, m že k nim tudíž dojít, aniž by byly monitoringem v p edstihu m ením 
avizovány. Jsou to nap . náhlé vyjetí hornin z nadloží, tzv. vykomínování, i 
pr val hornin do prostoru tunelu a v neposlední ad  i nestabilita elby v d sledku 
tektonického postižení horninového masivu.  

f) D ležitý je rovn ž d raz na komplexní hodnocení všech metod, zejména 
zachycení trend  v m eních. Je nutné si uv domit, že deforma ní reakce výrubu 
p i ražb  podzemních liniových staveb je komplexní proces, protože je pravideln  
doprovázen soub hem n kolika vliv , jedná se nap . o: 

 pr b žnou zm nu zatížení v d sledku postupu elby (pravidelný i 
nepravidelný postup ražeb) 

 výskyt deforma ního procesu charakteru creepu nebo procesu dotvarování 
tunelového ost ní 

 proces lokálních porušení, vyplývající z heterogenity horninového prost edí 

 zm ny vodního režimu a vlhkosti v d sledku vytvo ení výrubu a pr b žné 
odvod ování okolního horninového masivu (drenážní ú inek vznikající 
tunelové trouby) 

 technologické ú inky ražby a budování ost ní (technologická káze ) 

Z výše uvedených záv r  mohu shrnout, že geotechnický monitoring je nedílnou sou ástí 
metody ízení rizik. Ta umož uje moderní postoj, kde je optimalizováno hledisko technické, 
bezpe nostní, jakostní a ekonomické. Proto je a z stane neodd litelnou sou ástí ražby tunel  
konven ními tunelovacími metodami. 

P ínos zpracování této práce spat uji p edevším v optimalizaci zp sobu vyhodnocování 
konvergen ního m ení, které je základní monitorovací metodou p i ražení podzemních staveb. 
Pravidelné využití nastolených teoretických princip  ve vztahu k varovným stav m v praxi by 
m lo vést k lepší predikci chování složité inženýrské konstrukce hornina – ost ní, a tím i 
k efektivn jšímu vývoji eského tunelá ství p i konven ním ražení. 

 

Tato diserta ní práce vznikla s p isp ním Grantové agentury R p i ešení úkolu 

. 103/09/2016 a v rámci programu v dy a výzkumu eského bá ského ú adu p i ešení projektu 

. P61/2008, zaregistrovaných u spole nosti ARCADIS Geotechnika a.s. 

 

Ostrava únor 2011         Ing. Radek Bernard 
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