
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 

 
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISERTAČNÍ PRÁCE DOKTORSKÉHO STUDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrava 2011       Ing. Martin Stolárik 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 
 

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. 
 

       
 
 

DISERTAČNÍ PRÁCE DOKTORSKÉHO STUDIA 
 

Studium seizmických projevů v okolí ražby 
mělkých podzemních děl 

 
Ing. Martin Stolárik 

 
 
 

Školitel:    prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc 
Studijní program:  P3607 Stavební inženýrství 
Studijní obor:   3607V035 Geotechnika 
 

Ostrava 2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Martin Stolárik, 2011 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení: 
 
„Prohlašuji, že jsem předloženou disertační práci zpracoval samostatně pod vedením školitele 
a že jsem uvedl veškerou použitou literaturu.“ 
 
 
 
Ostrava, 31. října 2011      ……………………….. 



Poděkováni 
 
Autor děkuje všem, kteří přispěli ke zpracování této práce. Především pak pracovníkům 

oddělení geofyziky Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava a pracovníkům katedry 

geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB – TU Ostrava. 

 

Zvláštní poděkování patří prof. RNDr. Zdeňku Kalábovi, CSc za odborné vedení během 

celého doktorského studia, cenné rady a připomínky, předání dlouholetých zkušeností a 

zapojení do vědecké činnosti na Ústavu geoniky. 

 

Velký dík Ing. Jakubovi Němečkovi, Ing. Otovi Jandejskovi a Ing. Radku Bernardovi, PhD. 

za umožnění seizmických měření na tunelových stavbách, bez nichž by tato práce nemohla 

vzniknout a firmě INSET za poskytnutí souboru dat ze seizmického monitoringu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkum byl částečně realizován při řešení projektu GAČR 105/09/1415 „Studium 

seizmických projevů trhacích prací a dalších vibrací v blízké zóně vyvolaných při ražbě 

mělkých podzemních děl“. 



Anotace 

 

Disertační doktorská práce se zabývá studiem seizmických účinků trhacích prací 

v malých vzdálenostech od zdroje vibrací, v tzv. blízké zóně. V práci jsou shrnuty výsledky 

vlastních seizmických měření, přičemž vzdálenost nejbližších senzorů byla první metry. 

Experimentální měření byla realizována na šesti významných tunelových stavbách v České 

republice, ve kterých bylo použití trhacích prací součástí technologie ražby. Jednalo se 

o ražby mělce pod povrchem vedených tunelů v různých geologických podmínkách. Senzory 

byly umístěny přímo v důlním díle nebo na povrchu nad ražbou. K měření byly používány 

třísložkové senzory a digitální záznamové aparatury. Analýza naměřených dat (rychlost 

kmitání) umožnila pomocí Langeforsova vztahu vypočítat koeficienty přenosu prostředí K  

pro blízkou zónu v daných lokalitách. Hlavním výsledkem výzkumu je doplnění a zpřesnění 

poznatků o seizmických projevech vyvolaných trhacími pracemi v malých vzdálenosti od 

zdroje vibrací. 

 

Zvláštní pozornost byla věnována metodice měření v blízké zóně. První 

experimentální měření ukázala, že ustavení senzorů má velký vliv jak na velikost 

maximálních měřených amplitud kmitání, tak i na frekvenční obsah záznamů. Byla 

realizována srovnávací měření různě uchycených a ustavených senzorů, a to jak v laboratoři, 

tak in-situ uvnitř i vně podzemního díla. Výsledky byly interpretovány v amplitudové 

i frekvenční oblasti. Tato měření poukázala na účelnost pevného uchycení senzoru při měření 

v blízké zóně i na výrazný vliv způsobu ustavení senzoru bez uchycení.  

 

V několika vybraných případech byla data z experimentálních měření použita ke 

konfrontaci s výsledky zjednodušených, dvojdimenzionálních matematických modelů 

dynamické odezvy. Všechny modely byly vytvořeny v programovém prostředí Plaxis 2D 

s dynamickým modulem, pracujícím na základě metody konečných prvků. Při přijetí určitých 

zjednodušení a akceptování některých nedokonalostí dvojdimenzionálního modelu byla 

prokázána použitelnost tohoto programu pro řešení daných dynamických úloh.  

 

Klíčová slova: Trhací práce, seizmický účinek, blízká zóna, měření, tunel, matematické 

modelování, dynamická odezva, Plaxis 2D. 

 

 



Annotation 

 

PhD doctoral thesis deals with the study of seismic effects of blasting operations at 

small distances from the source of vibration, i.e. in the near zone. The thesis summarizes the 

results of the seismic measurements; the nearest distance of sensors was the first meters. 

Experimental measurements were carried out during excavation of six tunnels in the Czech 

Republic, in which blasting operations were used as part of the driving technology. It was a 

shallow tunnelling performed in different geological conditions. Sensors were placed directly 

in the workings, or on the surface above excavation. The measurements were realized using 

three-component sensors and a digital recording apparatuses. Analyses of measured data 

(vibration velocity) enabled with respect Langefors´ relationship to calculate empirical 

parameter K (transfer constant) for near zone in those locations. The main result of the 

research is completion and specification knowledge of the vibration effect generated by 

blasting operations in small distance from the source of vibration. 

 

Particular attention was paid to the measurement methodology in the near zone. The 

first experimental measurements showed that the establishment of the sensors has a 

significant impact on both the value of the measured maximum vibration amplitudes, and 

frequency range of the records. Comparative measurements were realized to analyse different 

anchoring of sensors, both in the laboratory and in-situ inside and outside of the underground 

workings. The results were interpreted in amplitude and frequency domain. These 

measurements revealed the effectiveness of the hard anchoring the sensor during the 

measurement in the near zone and a significant influence on set-up of the sensor without 

anchoring. 

 

In some selected cases, data from experimental measurements were used for 

confrontation with the results of simplified, two-dimensional mathematical models of 

dynamic response. All models were created in a programming system PLAXIS 2D with 

dynamic modulus, working on finite element method. To accept certain simplifications and 

certain imperfections in two-dimensional model, the applicability of this program for the 

solution of the dynamic tasks has been demonstrated. 

 

Keywords: blasting, seismic effect, close to the zone, measurement, tunnel, mathematical 

modelling, dynamic response, PLAXIS 2D. 
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1 ÚVOD 

 

Rozvoj realizace mělkých podzemních děl je vyvolán  výstavbou komunikací, 

komunikačních sítí, kolektorů, podzemních garáží a dalších stavebních objektů. Vedení 

podzemních děl v malých hloubkách vyvolává mimo jiné vibrace v okolí stavby. Tyto 

vibrace, které jsou souhrnně nazývány technická seizmicita, jsou zpravidla vyvolávány 

aktivitami, které jsou součástí technologických postupů. Charakter seizmického záznamu 

v časovém měřítku je závislý především na zdroji těchto vibrací.  Jde buď o rychle se tlumící 

seizmický impulz, nebo o déle trvající rázový projev. Seizmické vlnění vyvolávají především 

odstřely trhavin, beranění pilot, používání vrtacích zařízení, vibračních strojů, atd. 

 

Rešerše literatury přinesla řadu významných informací, a to zvláště o seizmickém 

zatížení způsobeném trhacími pracemi (např. Bongiovani, 1991, Isaac, 1991, Sarby, 2000, 

Egan et al., 2001, Revey, 2002, Kiehl a Werg, 2003, Spathis a Noy, 2009, Pandula a Kondela, 

2010). Práce se dále bude zabývat výhradně problematikou trhacích prací.  Trhací práce 

produkuje seizmické vlny se širokým spektrem frekvencí, které je závislé na vlastnostech 

rozpojovaného materiálu, vlastnostech trhaviny a technologii prováděné trhací práce. 

Frekvenční spektrum seizmického záznamu trhací práce je významnou měrou ovlivněno 

prostředím, kterým se vlny šíří; s rostoucí vzdáleností jsou v horninovém masivu složky 

vyšších frekvencí rychleji tlumeny.  

 

Důsledkem geologických i technologických vlivů je to, že hledanou predikční 

závislost velikosti maximální rychlostí kmitání, hmotností dílčí nálože a vzdáleností lze 

stanovit pouze přibližně s využitím statistických metod. Skutečné maximální vyvolané 

hodnoty rychlosti kmitání v daném bodě je nutno stanovit měřením. Ve většině 

dokladovaných příkladů vykazují naměřené hodnoty značný rozptyl. To ukazuje i Sarsby 

(Sarsby, 2000) na tzv. Langeforsově vztahu ve tvaru V = K.Qm.l-n. V závislosti na fyzikálních 

vlastnostech prostředí, jímž se vibrace šíří, se konstanta K pohybuje v rozmezí 900 – 4000, 

konstanta n je v rozmezí 1,7 až 2,2 v závislosti na rozmezí velikosti odpovídající nálože. 

 

Vlastnosti geologického prostředí ovlivňují nejen šíření, ale také útlum, na rozhraních 

vznikají odražené a lomené vlny a jejich modifikace na další typy, což má zásadní vliv na 

výsledné vlnové pole. Podobné vztahy, jako předchozí, zahrnující lokální podmínky a vliv 

technologie odstřelu, jsou uváděny v mnohých publikacích. Všechny vztahy však obsahují 

empirické konstanty, které jsou stanovovány z parametrických měření. Analýzy vlnových 
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obrazů jsou prováděny pro celý záznam, mohou však být použity i části záznamů odpovídající 

odstřelu jednotlivých časových stupňů (např. Pandula a Leššo, 2005).  

 

Amplituda vibrací (měřená jako velikost pohybu, rychlosti či zrychlení) je pouze 

jedním parametrem. Druhým, neméně významným parametrem, je frekvenční obsah a 

dominantní frekvence signálu. Souhrnně řečeno, velké nálože vybuzují vibrace s vysokými 

amplitudami kmitání a nižšími frekvencemi a naopak. Riziko poškození stavebních objektů 

vibracemi je vyšší pro větší hodnoty vyvolaných amplitud kmitání a nižší hodnoty frekvencí. 
 

Souhrnně lze konstatovat, že intenzita vyvolaných vibrací závisí na mnoha 

parametrech (např. Kaláb, 2004), a to především na způsobu generování vibrací, intenzitě 

vibrací (vyzářené vibrační energii), epicentrální vzdálenosti, příp. hloubce zdroje, stavbě 

masivu, jímž se seizmické vlny šíří, a lokální geologii v místě sledovaného projevu. Velká 

různorodost příčin ovlivňujících velikost seizmického projevu na povrchu je důvodem, proč 

nelze získat věrohodnější výsledky bez většího množství měření a proč nelze sestavit 

jednoduché závislosti, zvláště v malých vzdálenostech. Při posuzování vlivu technické 

seizmicity na objekty je často využíváno také matematické modelování v různých 

programových systémech (např. Sakai et al, 2005, Hori, 2006). 

 

 V předkládané doktorské disertační práci jsou představeny výsledky experimentálních 

seizmických měření a jejich analýza. Měření byla realizována uvnitř mělce pod povrchem 

vedeného podzemního díla (budoucí počva tunelu, počva dílčího výrubu) i vně díla, a to 

zpravidla v malé vzdálenosti od zdroje vibrací (první metry až desítky metrů), tedy v tzv. 

blízké zóně. Tato měření byla realizována v průběhu několika let na šesti významných 

tunelových stavbách v České republice. 

 

 Za základ interpretace měření byla zvolena analýza příslušného Langeforsova vztahu. 

Byly vykresleny příslušné grafické závislosti a určeny koeficienty K pro dané prostředí 

v blízké zóně. Dále byly sestaveny konkrétní útlumové křivky a ty byly konfrontovány 

s teoretickými křivkami na základě normy ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů 

technickou seismicitou a jejich odezva. 

 

Zvláštní pozornost byla věnována metodice měření v blízké zóně, aby byl zaručen 

spolehlivý záznam vibrací jak v časové, tak i frekvenční oblasti. Byla realizována srovnávací 

měření různě uchycených a ustavených senzorů seizmických aparatur, a to jak v laboratoři, 
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tak in-situ uvnitř i vně podzemního díla. Správné umístění a upevnění senzorů má např. 

zásadní význam pro správné stanovení velikosti maximálních naměřených amplitud 

kmitavého pohybu a jeho frekvenční obsah.  

 

Z experimentálních měření byla získána unikátní data, a to zvláště při měření 

v nejkratších vzdálenostech od zdroje. V několika vybraných případech byla použita ke 

konfrontaci s výsledky zjednodušených, dvojdimenzionálních matematických modelů 

dynamické odezvy, vytvořených programem Plaxis 2D, pracujícím na základě metody 

konečných prvků. 
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2  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 
 

Hlavním vědeckým cílem disertační práce je studium seizmických účinků trhacích 

prací, které vznikají v malých vzdálenostech od zdroje vibrací při ražbě mělce pod povrchem 

vedených tunelů. Vibrační projevy v zastavěné oblasti nad raženým silničním či železničním 

tunelem jsou typickým příkladem, který ukazuje nutnost výzkumu, neboť může dojít až ke 

vzniku poškození objektů. Výzkum v rámci této práce doplňuje stávající informace o 

seizmických projevech, a to především v nejmenších vzdálenostech od zdroje vibrací (blízká 

zóna). Unikátní seizmická měření umožnila stanovit reálné koeficienty přenosu prostředí 

K pro nejbližší vzdálenosti od zdroje vibrací. 

 

Dílčí základní cíle disertační práce: 

 

• Rešeršní studie s tématikou seizmiky trhacích prací a seizmických měření v 

geotechnice 

• Realizace experimentálních měření uvnitř i vně raženého podzemního díla v malé 

vzdálenosti, tzv. blízké zóně od zdroje vibrací (do 100 m) 

• Analýza získaných útlumových křivek a konstant přenosu prostředí K získaných 

pro blízkou zónu 

• Stanovení doporučení pro měření v malé vzdálenosti s ohledem na ustavení a uchycení 

senzoru seizmické aparatury v blízké zóně 

 

Základní metodou při řešení této disertační práce byla realizace seizmických měření 

v blízké zóně a detailní vyhodnocení záznamů z měření. Pro seizmická měření byly použity 

třísložkové snímače rychlosti kmitání, kterými je vybavena seismická aparatura GAIA. 

Všechna měření byla realizována na vybraných železničních a silničních tunelových stavbách 

prováděných v ČR za posledních pět let. 

 

Navíc bylo v rámci práce vytvořeno několik parametrických studií pro posouzení vlivu 

vibrací na vlastní podzemní konstrukci nebo na blízký stavební objekt na povrchu pomocí 

matematického modelování v programovém systému Plaxis 2D a výsledky těchto 

výpočtových modelů byly konfrontovány s výsledky experimentálních měření. 

 

Předkládaná doktorská disertační práce byla zpracována při řešení projektu GAČR 

105/09/1415 „Studium seizmických projevů trhacích prací a dalších vibrací v blízké zóně 

vyvolaných při ražbě mělkých podzemních děl“. 
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3  TEORETICKÁ ČÁST 
 

3.1  Seizmicita 
 

Seizmicitu můžeme obecně rozdělit do tří základních skupin a to na seizmicitu 

přirozenou, seizmicitu indukovanou a seizmicitu technickou.  
 

Přirozená seizmicita zahrnuje veškerá zemětřesení, čili seizmické otřesy jako následky 

procesů v zemské kůře nevyvolané člověkem. Nejčastější formou zemětřesení, až 90%, jsou 

tektonická zemětřesení. Následují zemětřesení sopečná a zemětřesení řítivá vznikající 

propadnutím stropů podzemních dutin (Pašek, 1995). Přirozeným seizmickým zdrojem se 

rozumí určitá oblast, v níž dojde k náhlým a nevratným změnám v masivu a z níž je 

následkem toho vyzářena seizmická energie. Míra velikosti účinků zemětřesení v daném 

místě se označuje jako intenzita zemětřesení. Největší intenzita se projevuje obvykle 

v epicentru (místo na zemském povrchu ležící svisle nad ohniskem – hypocentrem – 

zemětřesení) a zmenšuje se s rostoucí vzdáleností od něj. Hodnota intenzity zemětřesení je 

určována na základě doprovodných jevů zemětřesení. Tyto doprovodné jevy byly empiricky 

seřazeny do skupin, kterým byly přiřazeny stupně (makroseizmická stupnice). Mezi 

nejznámější klasifikační stupnice, které hodnotí škodlivý projev zemětřesení patří např. 

Richterova stupnice, stupnici MSK-64 (Medvedev-Sponheuer-Kárník) nebo stupnici MCS 

(Mercalli-Cancani-Sieberg). Intenzita zemětřesení bývá také označována magnitudem, kdy 

magnitudo je definováno jako desetinný logaritmus maximální výchylky v µm, který 

zaznamenává standardní Woodův-Andersonův seizmograf ve vzdálenosti 100 km od 

epicentra. 
 

Indukovaná seizmicita může vypovídat o geodynamických projevech oblasti, ke 

kterým dochází v důsledku relativně náhlých změn v přerozdělení napěťových poměrů ve 

svrchních partiích zemské kůry. Tyto změny jsou vyvolány např. hlubinným dobýváním 

nerostných surovin, povrchovou těžbou, změnami v přitížení zemského povrchu nebo 

např. nadměrným čerpáním podzemní vody, plynu či ropy z geologických struktur. Projevy 

indukované seizmicity na povrchu se klasifikují podobně jako účinky přirozených 

zemětřesení. Vzhledem k tomu, že seizmické vlny důlních otřesů mají mnohem vyšší 

frekvence než přirozená zemětřesení, je nutné v ohniskové oblasti seizmické zatížení 

posuzovat podle změřených hodnot maximálních amplitud rychlostí kmitání (ČSN 73 0040). 
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Technická seizmicita je seizmicita vyvolaná umělým zdrojem a mezi její představitele 

patří vibrace vzniklé při trhacích pracích, vibrace vyvolané automobilovou a kolejovou 

dopravou, průmyslovou činností strojů a lidí, pulsací vodního proudu, apod. Intenzita a 

charakter technických otřesů jsou dány geologickými poměry v dané oblasti. V případě 

trhacích prací je pak dána druhem odstřelu, velikostí nálože, geometrií odstřelu, způsobem 

časování, tzv. upnutím náloží vzhledem k existujícím volným plochám a utěsněním nálože ve 

vrtech nebo komorách. Dále je dána typem základové konstrukce, která přenáší otřesy do 

základové půdy a naopak, hmotností objektů, typem a velikostí strojního zařízení, jeho 

uložením na základové půdě. V případě automobilové a kolejové dopravy pak rychlostí a 

zrychlením pohybujících se vozidel, povrchem dráhy, konstrukcí vozovky atd. 
 

Tato práce se bude dále zabývat pouze seizmicitou technickou a to vibracemi 

vzniklými při realizaci trhacích prací, které jsou součástí technologického procesu Nové 

rakouské tunelovaní metody. 

 

3.2  Základní pojmy z teorie seizmických vln 
 

Exploze (trhací práce) či zemětřesení (pohyb na zlomové struktuře) způsobují porušení 

pevného tělesa (horninového masívu), přičemž dochází mj. ke vzniku a šíření dvou 

objemových elastických (seizmických) vln masívem. Z místa vzniku (hypocentra) se jako 

první šíří podélná vlna P rychlostí VP (jen objemové deformace, střídání dilatace a komprese). 

Jako druhá vzniká příčná vlna S šířící se rychlostí VS (střižné deformace). Důvody existence 

dvou typů vln a elastických konstant (např. Laméovy parametry λ a µ) jsou dva základní  

projevy napjatostního stavu v masívu: 

 

• Objemové změny beze změny tvaru - čistá komprese nebo expanze (dilatace) 

• Změna tvaru beze změny objemu - distorze (střih) 

 

Podélné vlny se tedy šíří kompresním a dilatačním jednosměrným napětím ve směru 

dráhy vlny. Pohyb hmotných částic je spojen s průchodem kompresních vln, které mají za 

následek oscilaci okolo pevného bodu ve směru šíření vln. Příčné vlny se šíří čistým střižným 

napětím ve směru kolmém na směr dráhy vlny. Jednotlivé hmotné body provádí oscilaci 

okolo pevného bodu v rovině kolmé ke směru šíření vlny (Obr. 1). Existují dva kolmé směry 

kmitání, a to směr horizontální (označovaný SH) a vertikální (označovaný SV). Rychlost 

šíření seizmické vlny, udává se v m.s-1, závisí pouze na elastických parametrech prostředí 
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(Laméovy parametry λ a µ, resp. Youngův modul pružnosti E a Poissonovo číslo ν) a 

objemové hmotnosti prostředí ρ0, nezávisí na frekvenci kmitání. Rychlosti šíření objemových 

seizmických vln jsou dány rovnicemi: 
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(((( )))) (((( )))) g
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ρρρρ
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,
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G

G
Vs        (4, 5) 

 
Z porovnání obou vzorců je zřejmé, že rychlost P-vln je vždy větší než rychlost S-vln 

(elastické parametry jsou kladná čísla). Pro horniny je nejčastější hodnota Poissonova čísla ν 

přibližně 0,25, proto se používá pro rychlosti šíření objemových vln relace vp ~1,7 vs. 

 

Obr. 1: Schémata znázorňují formy jednotlivých vln v blízkosti rozhraní, šipka znázorňuje 
směr šíření kmitání (převzato z Bolt, 1999); 1 – podélná vlna P, 2 – příčná vlna S, 3 – 

povrchová Loveova vlna,   4 – povrchová Rayleighova vlna  
 

V blízkosti rozhraní s výrazně různými elastickými vlastnostmi vznikají povrchové 

vlny, nazývané Rayleighovy a Loveovy vlny. Rayleighovy vlny se šíří podél volného povrchu 

nebo podél hranice mezi dvěma různými pevnými prostředími. Jejich rychlost je vždy menší 

než rychlost S-vlny. Odpovídající pohyb hmotných částic je podél eliptické dráhy kolmé 

k povrchu ve směru šíření vln. Orbitální pohyb částic je v protikladu s kruhovým pohybem 
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částic spojeným s oscilační vlnou, a je proto občas popisován jako zpětný. Významným 

rozdílem mezi Rayleighovými vlnami a oscilační vodní vlnou je, že prvně jmenovaná vlna 

zahrnuje střižné napětí a je tak omezena na pevná media. Amplitudy Rayleighových vln se 

zmenšují exponenciálně se vzdáleností od povrchu. Vlnový obraz Rayleighových vln na 

povrchu Země, která je rychlostně do hloubky nehomogenní, se podrobuje progresivní změně 

při šíření, což je důsledek různých frekvenčních složek šířících se různými rychlostmi. 
 

V pevných vrstevnatých prostředích nacházíme také druhou skupinu povrchových vln, 

známou jako Loveovy vlny. Objevují se v povrchové vrstvě, pokud její příčná rychlost šíření 

seizmických vln je menší než v podložní vrstvě. Loveovy vlny mají charakter polarizované 

příčné vlny spojené s oscilačním pohybem částic v rovině volného povrchu a kolmé na směr 

šíření vln. Hodnota rychlosti Loveovy vlny je mezi hodnotou rychlosti příčné vlny 

v povrchové vrstvě a vrstvě pod ní ležící. Loveovy vlny, stejně jako vlny Rayleighovy, 

vzniklé při intenzivních zemětřeseních jsou využívány v seizmologii ke studiu struktury 

litosféry a astenosféry. Povrchové vlny bývají také dominantní skupinou v záznamech projevů 

technické seizmicity, zvláště v záznamech trhacích prací. 
 

Seizmický impulz se pohybuje od seizmického zdroje rychlostí určenou fyzikálními 

vlastnostmi hornin, jimiž se vibrace šíří. Jestliže se pulz šíří homogenní horninou, pohybuje se 

stejnou rychlostí ve všech směrech od zdroje tak, že každá následující vlnová fronta má 

kulový tvar. V horninovém masívu s proměnlivým mineralogickým složením 

(nehomogenním) a proměnlivým fyzikálním stavem masívu dochází k deformaci vlnových 

front. Rychlost průchodu seizmického impulzu prostředím se nazývá seizmická rychlost. 

Chceme-li ji stanovit, musíme znát dobu šíření. V zemské kůře se hodnoty seizmické 

rychlosti obvykle pohybují v intervalu od 0,5 do 6,0 km.s-1. Rychlost pohybu hmotných částic 

je rychlost pohybu částice v důsledku průchodu impulzu. Většina běžných snímačů měří 

kmitání hmotných částic (pohyb, rychlost nebo zrychlení). Rychlost částic  je obvykle řádu 

10-8 m.s-1 při pohybu řádu 0,1 nanometrů. 
 

Rychlost šíření seizmických vln v horninách je určována v první řadě litologickým 

charakterem hornin. Ve velikosti rychlostí se odrážejí i podmínky vzniku, vývoje a uložení 

hornin. Změny objemové hmotnosti se ve velikosti rychlosti šíření seizmických vln projevuje 

poměrně málo. Podstatně více ovlivňují velikosti rychlostí elastické parametry. Rychlost 

šíření seizmických vln v hornině jako celku závisí nejvíce na  rychlosti seizmických vln v její 

pevné části, dále porózitě (procentu objemu pórů v objemu horniny) a na rychlostech šíření 

seizmických vln výplní pórů. Rychlosti seizmických vln v horninách s vysokou porózitou 
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jsou menší než v horninách s nízkou porózitou. Velký význam má tlak, kterému jsou horniny 

vystaveny – při povrchu země však tlakové změny nemusíme zvažovat (podle Müller, 1985).  

 

Seizmický impulz má po svém vzniku počáteční energii E0. Tato energie se rozptyluje 

v důsledku geometrického šíření, vnitřního tření, absorpce a vznikem sekundárních vln na 

rozhraní. Jak již bylo uvedeno, od zdroje se impulz šíří všemi směry. V homogenním 

prostředí vyplní po daném čase kouli, tj. povrch 4π.r2. Znamená to tedy, že energie se 

v daném směru snižuje geometricky, tj. 1/r2. Amplituda kmitání je úměrná odmocnině 

energie, tudíž se snižuje jako 1/r. Při absorpci (pohlcování) dochází ke snižování energie 

v důsledku nedokonalé elastické odezvy, přičemž počáteční amplituda A0 klesá se vzdáleností 

x exponenciálně (na velikost Ax): 

).exp(.0 xAAx α−=         (6) 

Velikost absorpce závisí na vlnové délce (frekvenci) seizmických vln: 

 [ ]dBaž
λλ

λα
75,025,0

)( = .       (7) 

Útlum je možné charakterizovat také změnou velikosti maximální amplitudy A0 ve 

zdroji. V tom případě dostáváme pro maximální amplitudu A ve vzdálenosti r vztah 

 .. /
0

DreAA −=          (8) 

Kde r je vzdálenost od zdroje a D-1 je koeficient absorpce. Hodnota D udává 

vzdálenost, na které amplituda e-krát poklesne. Důsledkem rychleji se tlumících vyšších 

frekvencí v horninovém prostředí je shlazování ostrých tvarů ve vlnovém obrazu (shlazování 

signálu). Frekvenční obsah vlnění v daném místě se vyšetřuje pomocí běžně užívané 

Fourierovy transformace, která reprezentuje převod signálu z časové oblasti do oblasti 

frekvenční. Princip transformace je založen na předpokladu, že všechna vlnění se dají 

rozepsat jako součet jednoduchých harmonických vln (Obr. 2). (podle Kaláb, 2008) 

 
Obr. 2: Grafické znázornění principu frekvenční analýzy                                              

(převzato z Dobeš a Žalud, 2006) 
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3.3  Langeforsův vztah pro odhad maximální rychlosti kmitání 
 

Výbuch nálože trhavin generuje krátký, ale intenzívní impulz. Rozsah maximálních 

vyvolaných amplitud pohybu po odstřelu nálože je 1 až 200 µm (tj. cca 0,2 až 50 mm.s-1 nebo 

0,02 až 1 m.s-2). Jeho spektrum je spojité, je závislé na vlastnostech rozpojovaného materiálu, 

vlastnostech trhaviny a technologii trhacích prací a obsahuje frekvence od nižších hodnot až 

po velmi vysoké hodnoty – zpravidla 1 až 300 Hz. Frekvenční spektrum seizmického 

záznamu trhací práce je dále významnou měrou ovlivněno prostředím, kterým se vlny šíří; 

s rostoucí vzdáleností jsou v horninovém masivu složky vyšších frekvencí rychleji tlumeny. 

Isaac (Isaac, 1991) představil orientační graf závislostí frekvenčního rozsahu seizmického 

signálu na vzdálenosti od trhací práce. Z něho vyplývá, že zvláště v malých vzdálenostech od 

místa odstřelu je nezbytné, aby seizmický kanál měl co nejširší frekvenční rozsah (především 

do vyšších frekvencí), pokud chceme mít k dispozici nezkreslený záznam seizmického 

projevu. Frekvenční spektrum seizmických signálů vyvolaných blízkou trhací prací ve 

skalních a poloskalních horninách může obsahovat frekvence až 250 Hz. Vyšší frekvence 

v záznamu mohou být navíc ovlivněny resonancí struktur horninového masivu jejichž 

rozměry jsou srovnatelné s délkou vlny. To vše způsobuje, že uvedený vztah mezi velikostí 

maximální rychlostí kmitání, hmotností dílčí nálože a vzdáleností lze stanovit pouze přibližně 

s využitím statistických metod. Skutečné maximální vyvolané hodnoty rychlosti kmitání je 

nutno stanovit z monitorováním. V řadě příkladů z odborné literatury vykazují naměřené 

hodnoty značný rozptyl (Ozer, 2008, Nateghi, 2009). 

 

Zatížení stavebních konstrukcí se nejčastěji posuzuje podle maximální amplitudy 

rychlosti kmitání částic Vmax a frekvence převládajících kmitů. Existuje snaha sestavit obecný 

vztah, který umožní predikovat tuto rychlost v závislosti na celkové velikosti nálože (nebo 

velikosti nálože odpálené v jednom časovém stupni) Q a vzdálenosti l. Pro stanovení 

maximálních hodnot rychlosti kmitání ve vzdálené zóně se používá empirický vztah, tzv. 

Langeforsův (Bongiovanni, 1991, Pandula, 2010, Dojčár, 1996) Tento vztah se často uvádí 

ve tvaru 

 

Vmax = K . Q
m

 . l
-n ,        (9) 

kde:  
Vmax - maximální rychlost kmitání (mm.s-1), 
Q -  hmotnost nálože (kg), 
l - vzdálenost od TP (m), 
K, m a n  jsou empirické parametry. 
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V mnoha publikacích jsou uvedeny empirické vztahy podobné Langeforsovu vztahu, 

které optimálně vyhovují pro dané lokality a podmínky provádění trhací práce. Všechny jsou 

však založeny na znalosti empiricky získaných konstant, které jsou pro dané stanoviště 

charakteristické a lze je získat pouze parametrickým měřením. Tento vztah může být velmi 

dobře definovaný, pro složité geologické poměry však mívá velmi nízkou korelaci        

(Holub, 2006, Pandula, 2005, Pandula, 2007). Důsledkem výše uvedených geologických i 

technologických vlivů je to, že hledanou predikční závislost velikosti maximální rychlostí 

kmitání, hmotností dílčí nálože a vzdáleností lze stanovit pouze přibližně s využitím 

statistických metod.  

 

Skutečné maximální vyvolané hodnoty rychlosti kmitání je nutno stanovit 

(kontrolovat) monitorováním. Ve většině příkladů vykazují naměřené hodnoty značný 

rozptyl. To ukazuje i obrázek 3 dokladující Langeforsův vztah ve tvaru 

     
nlQKv )/.(= .         (10) 

 

 
Obr. 3: Velikost maximální amplitudy rychlosti kmitání generovaných při trhacích pracích 

v závislosti na vzdálenosti (vysvětlení v textu, podle (Sarsby, 2000)) 
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ČSN 73 0040 uvádí informativní hodnoty konstanty přenosu K pro podloží ze skalních 

a poloskalních hornin a ostatních hornin mimo horniny ve zvodnělém prostředí v závislosti na 

vzdálenosti od místa odstřelu (Tab. 1). Tato orientační tabulka se používá pro odhad 

maximální amplitudy rychlosti kmitání za pomoci Langeforsova vztahu (ČSN 73 0040 

uvažuje empirické parametr m=0,5 a n=1): 
 

l

Q
KV =max        (11) 

  
Tyto hodnoty jsou vhodné zvláště pro trhací práce velkého rozsahu v povrchových 

lomech a pro vzdálenosti ve stovkách metrů od místa odstřelu. Tyto hodnoty konstanty 

přenosu K je možno vyjádřit také graficky (Obr. 4). Dále v prácí bude na příkladech z měření 

ukázáno, jak může být konstanta přenosu variabilní ve vzdálenosti do sta metrů u trhacích 

prací, při kterých celková nálož nepřesahuje 100 kilogramů. 

 

Tab. 1: Informační hodnoty konstanty přenosu K [kg-1/2.m2.s-1] (podle ČSN 73 0040) 

 
 

 
Obr. 4: Závislost konstanty přenosu K na vzdálenosti L (podle Dojčár, 1996);                               

1 – podloží ze skalních a podskalních hornin se střední až velmi malou hustotou diskontinuit, 
2 – ostatní horniny mimo horniny ve zvodněném prostředí 
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 Odhady maximálních amplitud rychlosti kmitání (Vmaxi), frekvenčního spektra (fi) a 

bezpečné vzdálenosti je možné orientačně stanovit také (podle ČSN 73 0040) v závislosti na 

velikosti normové hmotnosti nálože Qev. Vztahy (12) a (13) vycházejí ze zkušebního měření 

s malou náloží (Qev1 < Qev, nejvýše lze použít Qev1=0,1. Qev2). 

 

 

Pro odhad rychlosti platí 

 Vmax1/ Vmax2 = (Qev1/Qev2)
α        (12) 

 

Pro odhad frekvence platí 

 f1/ f2 = (Qev2/Qev1)
β         (13) 

 

kde β je přibližně 0,25 (v rozmezí 0,2 až 0,3). 

 

Pro odhad vzdálenosti se vychází ze vztahu 

 lmin = k1.k2.Q ev           (14) 

 

kde konstanty k1 a k2 jsou tabelovány a jsou funkcí druhu stavby, stupně poškození, hmotnosti 

nálože a normové hmotnosti nálože. Z těchto empirických vztahů je následně možné 

odhadnout pro dané posuzované místo hmotnost nálože při známé vzdálenosti tak, aby 

maximální hodnoty jednotlivých složek rychlosti kmitání nepřesáhly stanovené maximální 

rychlosti kmitání. 

 

3.4  Nová rakouská tunelovaní metoda 
 

Nová rakouská tunelovaní metoda (dále NRTM) je tunelovaní metoda, která vědomě a 

cíleně využívá nosných vlastností horninového masivu s cílem optimalizovat proces ražení a 

zabezpečování výrubu a minimalizovat s tím spojené ekonomické náklady. Při výstavbě 

tunelů pomocí NRTM je obvykle stabilita výrubu zajištěna primárním ostěním a definitivní 

konstrukce tunelové trouby (sekundární ostění) je budována teprve po ustálení napěťově-

deformačního stavu v okolí výrubu. Hlavními konstrukčními prvky primárního ostění jsou 

stříkaný beton a kotevní systém. Nedílnou součástí NRTM je geotechnický monitoring 

opírající se především o měření deformací tunelového výrubu. NRTM se tak z hlediska 

geotechnického řadí do skupiny observačních metod, u kterých je průběh výstavby průběžně 

sledován, a způsob ražby a zajištění výrubu primárním ostěním jsou upravovány podle 

skutečného chování výrubu a horninového masivu. NRTM je celosvětově rozšířená 
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tunelovací metoda, která při správném použití umožňuje výrazně snížit stavební náklady při 

zajištění požadované bezpečnosti a kvality. V Rakousku se podařilo díky použití NRTM 

snížit stavební náklady tunelů řádově o desítky procent. Hlavní výhoda, resp. princip NRTM 

spočívá ve vytvoření stabilní spolupůsobící konstrukce tvořené horninovým prostředím a 

výztužnými prvky. Maximálně využívá vlastností horninového prostředí a minimalizuje 

rozsah výztužných prvků. 

 

Působení horninového masivu v okolí výrubu jako nosného prvku je dosahováno co 

nejmenším porušením při rozpojování a co nejrychlejším zpevněním povrchu výrubu 

stříkaným betonem a použitím zpravidla radiálních kotev zlepšujících vlastnosti masivu. 

Spolupůsobením horninového masivu s primárním (vnějším) ostěním vzniká nosný systém 

přenášející zatížení/napětí vzniklá v masivu provedením výrubu. V hlubších tunelech je nutné 

napětí masivu po provedení výrubu snížit umožněním radiálních deformací masivu do výrubu 

na hodnotu, kterou je nosný systém schopen přenést po doznění/ukončení deformací. 

Koncepce technologie ražení a vyztužování musí být zaměřena na maximální využití 

vlastností horninového masivu. 
 

Horniny se rozpojují všemi běžnými způsoby (trhací práce, pneumatická kladiva, 

výložníkové frézy, bagry) s výjimkou rozpojování plnoprofilovým razicím strojem. 

Vystrojování a zajišťování výrubu se provádí především stříkaným betonem (primární/vnější 

ostění), doplněným příhradovými nebo plnostěnnými obloukovými nosníky a výztužnými 

sítěmi a/nebo drátkobetonem. Spřažení tohoto vnitřního vystrojení výrubu s horninovým 

masivem je zajištěno pomocí soudržnosti líce výrubu se stříkaným betonem a kotevním 

systémem. Definitivní/vnitřní ostění se obvykle provádí z monolitického betonu (prostého 

nebo vyztuženého) a je obvykle chráněno mezilehlou fóliovou izolací. V souladu s požadavky 

konkrétního projektu je také možné provést vodotěsné vnitřní ostění z vodonepropustného 

betonu bez fóliové izolace nebo primární/vnější ostění ze stříkaného betonu ponechat jako 

definitivní. (podle Aldorf a kol., 2006) 

 

3.5  Rozpojování za použití trhavin u NRTM 
 

Pro navrtání čela výrubu jsou využívány tzv. vrtací vozy s jednou, ale zpravidla více 

lafetami (rameny s vrtacím zařízením) dle velikosti tunelu, přičemž více- až čtyřlafetové 

vrtací vozy doplněné ramenem nesoucím manipulační plošinu se používají pro tunely většího 

průřezu. Čelo výrubu je navrtáváno systémem vrtů dle vrtného schématu, který je odvislý dle 
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zastiženého typu horniny a postupu trhání. Nastavení lafety vrtacího vozu do pozice k 

navrtání jednotlivých vrtů dle schématu může být prováděno ručně (tzn. samostatným 

naváděním každé lafety do vrtací pozice), nebo u posledních typů vrtacích vozů též 

počítačovým systémem, kde jednotlivá vrtná schémata jsou uložena v paměti počítače a vrtání 

probíhá polo- nebo plně automaticky. Přesnost vrtů a způsob navrtání výrubu výrazně 

ovlivňuje dodržení profilu tunelu. Vrty se dělí v zásadě na tzv. zálomové v centru čelby – 

vrtané v menší vzdálenosti, obrysové po obvodu čelby vrtané ve vzdálenosti 0,5 až 0,8 m a 

ostatní, rozmístěné po čelbě v četnosti 1 vrt/1,0 – 1,5 m2 (Obr. 5). 

 

 
Obr. 5: Navrtaná a nabitá čelba kaloty na tunelu Tomice I (foto autor) 

 
 

Rozpojování hornin se provádí pomocí průmyslových trhavin, kde do jednotlivých 

vrtů jsou ukládány nálože a následně iniciovány roznětem. Roznět je zpravidla elektrický, ale 

může být i bleskovicový nebo pomocí zápalnice. Odpal je prováděn osobou s oprávněním 

střelmistra podle příslušného schématu stanoveného v projektu trhacích prací.  Jednotlivé 

nálože trhavin jsou ukládány do vrtů a časově odstupňovány, aby byl maximalizován účinek 

trhací práce při co nejpřesnějším dodržení profilu tunelu a minimálním rozletu rubaniny z 

místa odstřelu. Nejdříve je zpravidla proveden tzv. „zálom“ v centru čelby s max. výbušnou 

kapacitou, čímž se uvolní prostor pro přibírání dalších částí výrubu do místa zálomu. Pak 

následuje postupné přibírání dalších řad vrtů časově oddělených, až v závěru jdou tzv. 

obrysové vrty na vnějším obvodu, s nejnižší výbušnou kapacitou, které zajišťují přesnost 

výrubu, a nakonec vrty patní (tzv. spodky) ve spodní části výrubu. Někdy se obrysové vrty 

buď nenabíjí, nebo se nabíjí ob jeden vrt, případně se použije mezerová nálož s distančními 
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vložkami nebo clonění náloží dřevěnými lištami vloženými do výrubu, vše v závislosti na 

vlastnostech a chování horninového masivu. Nabité vrty se zpravidla těsní jílovou ucpávkou 

(šulky). Celý časově oddělený odstřel proběhne ve 2 – 3 sekundách. Hlukové a seismické 

účinky odstřelů mohou způsobit nemožnost používat trhací práci v nočních hodinách tam, kde 

jsou tunely v blízkosti obydlené zástavby. Seismické účinky odstřelů mohou mít vliv též na 

různá citlivá průmyslová a kancelářská zařízení umístěná v budovách na povrchu. V poslední 

době je v zahraničí využíváno u rozsáhlých tunelů též emulzních, čerpaných – vícesložkových 

trhavin včetně speciálních mobilních zařízení pro nabíjení vrtů se zásobníkem trhaviny 

umístěným na podvozku. (podle Aldorf a kol., 2006) 
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4 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 
 

Všechna měření byla prováděna seizmickými aparaturami Gaia2 a Gaia2T (Obr. 6) se 

senzory ViGeo2 (obojí vyrábí firma Vistec Praha) a/nebo senzory LE-3D německé firmy 

Lennartz Electronic GmBH (Obr. 7). Aparatura Gaia2 resp. Gaia2T je tříkanálová seizmická 

stanice s dynamickým rozsahem 138dBp-p s možností spouštěného i kontinuálního záznamu 

digitálních dat. Časová synchronizace je zajištěna pomocí modulu GPS, záznam dat se 

provádí na CompactFlash disky.  

 

 
Obr. 6: Seizmická aparatura Gaia2 a Gaia2T (foto autor) 

 

 
Obr. 7: Senzor ViGeo2 a LE-3D (foto autor) 
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ViGeo2 je kompaktní, aktivní, krátkoperiodický, třísložkový, rychlostní seismometr, 

pro terénní i staniční použití. Seismometr obsahuje tři mechanické kmitavé systémy (snímače) 

s vlastní frekvencí 2 Hz a frekvenční rozsah je od 2 Hz do 200 Hz. Frekvenční charakteristika 

senzoru ViGeo2 je na obrázku 8. 

 

 
Obr. 8: Frekvenční charakteristika senzoru ViGeo 2 (Vistec, Praha) 

 
 

 Seismometr LE-3D je také třísložkový s vlastní frekvencí 1 Hz a frekvenčním 

rozsahem přes 80 Hz (Obr. 9).  

 
Obr. 9: Frekvenční charakteristika senzoru LE-3D (Lennartz Electronic GmbH, Tübingen) 
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5 SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ 
 

5.1 Zpracování seizmických dat 
 

 Ke zpracování seizmických dat byl použit program SWIP (Seismic Waves 

Interpretation Program) dodávaný standardně firmou Vistec Praha k aparaturám Gaia (Obr. 

10). V tomto programu je možné seizmický signál zpracovávat jak v amplitudové, tak ve 

frekvenční oblasti. V amplitudové oblasti zpracovatelský software neumožňuje přepočtení 

hodnot amplitud kmitání na fyzikální jednotky [mm.s-1], proto jsou ve všech obrázcích 

vlnových obrazů svislé osy vyneseny v kvantovacích úrovních [cnt a násobky kcnt, Mcnt]. 

(více Wiszniowski, Wiejacz, 2003) 

 

 
Obr. 10: Prostředí programu SWIP – zpracování seizmického záznamu v amplitudové i 

frekvenční oblasti 
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5.2 Matematické modelování 
 

Matematické modely představené v této práci byly realizovány programem Plaxis 2D 

(Brinkgreve, 2002). Programový systém Plaxis byl vyvinut pro statickou i dynamickou 

analýzu napěťodeformačního stavu v geotechnických úlohách. Systém je založen na 

numerické metodě konečných prvků. Nástavbový dynamický modul umožňuje řešit úlohy 

týkající se jak dynamických vlivů v důsledku lidské činnosti (technická seizmicita), tak i vlivů 

přirozené seizmicity.  

 

Obecně můžeme tyto úlohy rozdělit do dvou základních skupin: 

 

1) Modelování dynamických vlivů v důsledku osamělého zdroje vibrací: Dynamický 

problém je modelován jako axisymetrický, vlny se v tomto modelu šíří radiálně, 

analogicky jako v reálné prostorové situaci. Vibrační energie se se vzrůstající 

radiální vzdáleností od zdroje snižuje (geometrické tlumení), není nutno zohledňovat 

materiálové tlumení. 

 

2) Modelování vlivu zemětřesení: Dynamické zatížení je v případě úloh tohoto typu 

aplikováno podél spodní hranice modelu, přičemž smykové vlny se šíří od této 

hranice směrem nahoru. Tento typ úloh je modelován pomocí rovinného přetvoření, 

nezahrnuje tedy geometrické tlumení. Pro získání reálných výsledků modelu je 

nutno do výpočtu zahrnout materiálové tlumení. 

 

Při tvorbě dynamického modelu je obecný postup analogický jako v případě statické 

analýzy, zahrnuje zadání geometrie modelu, hraničních podmínek, generaci sítě a zadání 

počátečních podmínek.  

 

Základní parametry modelu 

V závislosti na typu řešené úlohy se volí základní typ modelu (rovinné přetvoření nebo 

axisymetrický model). Do základního nastavení patří rovněž zadání parametrů určujících 

výšku a délku modelu, zadání gravitačního zrychlení a používaných fyzikálních jednotek.  
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Charakteristika hraničních podmínek modelu dynamického zatížení 

Při modelování seizmických vlivů je vždy nutno do výpočtu kromě standartních 

geometrických hraničních podmínek (nejčastěji tzv. tuhá vana), omezující na hranici posuny v 

příslušném směru, zavést rovněž podmínky absorbce na hranici. Bez zavedení absorbčních 

podmínek by docházelo k nereálnélmu odrazu seizmických vln zpět do modelu a k jejich 

vzájemné interakci.  

 

Pro axisymetrický model se tento typ hraničních podmínek zadává pro pravou a 

spodní hranici modelu. V případě modelování zemětřesných jevů (rovinné přetvoření) se 

hraniční podmínky zadávají na obou bočních a na spodní hranici modelu.  

 

Materiálové charakteristiky 

V případě modelování dynamických vlivů je nutno kromě základních charakteristik 

horninového prostředí zadat rychlosti šíření vln v horninovém prostředí a charakteristiky 

materiálového tlumení (tzv. Rayleighovy parametry tlumení alfa a beta). Pro osově 

symetrický model je často dostačující uvažovat pouze tzv. geometrické tlumení, plynoucí 

z radiálního šíření vln prostředím a materiálové tlumení lze v tomto případě zanedbat 

(Rayleighovy koeficienty tlumení jsou nulové). 

 

Charakteristiky dynamického zatížení a jeho aktivace 

Dynamické zatížení může být v tomto výpočetním systému zadáno: 

 

1) Charakteristikami harmonického kmitání (amplitude, frekvence kmitání a fázový 

posun) (Obr. 11) 

 

 
Obr. 11: Zadání dynamického zatížení charakteristikami harmonického kmitání 
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2) Načtením příslušných časových hodnot posunů, rychlostí, případně zrychlení z ASCII 

souboru nebo ze souboru SMC (Obr. 12) 

 

 
Obr. 12: Zadání dynamického zatížení ze souboru SMC 

 

Kromě těchto uvedených charakteristik se zadává časový interval ∆t, po který působí 

toto dynamické zatížení. 

 

V případě řešené problematiky dynamické odezvy trhacích prací byl silový účinek 

(amplituda) vždy spočítán za použití vztahu profesorky Fotievové pro dynamické zatížení 

pdyn, (Bulyčev, 1988) 

 

[ ]kPaToVpKcpdyn ⋅⋅⋅⋅= γ
π2

1
         (15) 

kde 

Kc – koeficient seizmicity (Kc = 0,025 – 0,1), tato hodnota odpovídá bořivému efektu 

seizmických vlivů a byla přijata z důvodu bezpečnosti) 

γ – objemová tíha 

To – převládající perioda seizmických kmitů horninových částic 

Vp – rychlost šíření podélných vln  

 

Frekvence kmitání byla zadána vždy na základě experimentálního seizmického měření 

a Fázový posun nebyl uvažován, protože zavedení fázového posunu nezpůsobuje změny. 
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Vlastní zatížení simulující trhací práci bylo v geometrii všech představený 

matematických modelů umístěno ve formě rovnoměrného spojitého zatížení v místě kaloty. 

Doba působení dynamického zatížení vyplynula z převládající frekvence získané 

z experimentálních měření, tedy: 

 

][
1

s
f

T =           (16) 

 

Možnosti výstupů modelování seizmické odezvy programovým systémem Plaxis 2D 

Programovým systémem Plaxis 2D lze vyhodnotit: 

 

• tvar deformované sítě 

• hodnoty celkových, horizontálních a vertikálních posunů 

• hodnoty přetvoření 

• hodnoty totální, horizontální a vertikální rychlosti 

• hodnoty totálního, horizontálního a vertikálního zrychlení 

• hodnoty pórových tlaků 

• lokalizaci plastických bodů 

• křivky časové závislosti posunů, rychlostí resp. zrychlení 

• křivky pro vyhodnocení vývoje dynamického zatížení v čase 

 

Výpočetní systém umožňuje animovat průběh vypočtených hodnot v jednotlivých 

časových krocích. (Hrubešová, 2003) 
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6 SEIZMICKÁ EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ NA TUNELECH 
 

 V následující kapitole bude představena řada seizmických experimentálních měření 

odezvy trhacích prací v blízké zóně na mělce pod povrchem ražených tunelech. Při výběru 

lokalit se muselo vycházet z možností, které aktuálně, v rozmezí pěti let, nabízela výstavba 

tunelových staveb na území České republiky, kdy obzvlášť od první poloviny roku 2010 

došlo k výraznému útlumu, zpomalení výstavby a dokonce zastavení některých projektů v 

reakci na světovou hospodářskou krizi.  
 

 Budou tedy představeny výsledky seizmických měření realizovaných na železničních 

tunelech traťového úseku Votice – Benešov u Prahy, konkrétně tunely Olbramovice, Tomice I 

a Tomice II. Dále experimentální měření na rekonstruovaném železničním tunelu Jablunkov a 

měření seizmické odezvy na silničních tunelech Slivenec. Pro doplnění vlastních naměřených 

dat byl také zpracován rozsáhlý soubor seizmických dat, která byla získána při běžném 

monitoringu během výstavby dálničního tunelu Klimkovice. 
 

Pro zpracování celého souboru dat byla zvolena metodika, při níž jsou odečteny 

maximální hodnoty amplitud rychlosti kmitání na jednotlivých složkách (vertikální, 

horizontální radiální a horizontální transverzální) a následně je dopočítána složka prostorová 

podle vztahu:  

 

v = (vx
2+vy

2+vz
2)0,5.          (17) 

 

Pro další zpracování a analýzu byl ve všech případech použit Langeforsův vztah ve 

tvaru (11) obecně používaný normou ČSN 73 0040. 
 

Obecně je pro tlumené kmitání přijata exponenciální závislost. Pro následující 

příklady byla vyzkoušena řada různých závislostí, ale v blízké zóně vychází nejtěsněji zde 

používaná závislost mocninová, která byla následně použita i pro analýzu výsledků. 

 

6.1 Železniční tunely na traťovém úseku Votice – Benešov u Prahy 
 

Tunely budovaného IV. železničního koridoru jsou součástí transevropské železniční 

magistrály E55 vymezené na našem území trasou Děčín státní hranice – Praha – České 

Budějovice – Horní Dvořiště státní hranice. Úsek trati Votice – Benešov u Prahy (Obr. 13 a 

14), patřící ke IV. Železničnímu koridoru, byl zbudován kolem roku 1870 jako jednokolejný. 

Mezi Voticemi a Benešovem probíhaly po vzniku Československa práce na zdvoukolejnění 
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tohoto úseku trati, ty však nebyly dokončeny a trať zde zůstala pouze jednokolejná. Na tomto 

úseku, který je dlouhý 18,3 km, je nyní v rámci stavby Modernizace trati Votice – Benešov u 

Prahy plánováno zbudování celkem pěti tunelů: hloubený Votický (590 m) a čtyři tunely 

ražené Olbramovický (480 m), Zahradnický (1044 m), Tomický I (324 m) a Tomický II    

(252 m). Všechny tunely jsou projektovány jako dvojkolejné s návrhovou rychlostí 

150 km/hod., respektive 160 km/hod. Zahradnický tunel je vzhledem ke své délce vybaven i 

únikovou štolou a šachtou. Výstavba byla zahájena v srpnu 2009, termín dokončení je 

plánován na prosinec 2013. (Šponar a Kossler, 2010) 

 

 
Obr. 13: Celková situace Votického, Olbramovického a Zahradnického tunelu 

 
Celé zájmové území patří do geomorfologické soustavy Jihočeská vysočina, celku 

Benešovské pahorkatiny. Území se nachází při jihovýchodním okraji středočeského plutonu, 

v blízkosti výběžku moldanubika, a je budováno zejména paleozoickými vyvřelinami, 

hlubinnými a žilnými. Horniny jsou zde obecně velmi variabilní a jsou charakteristické 

značnou petrografickou pestrostí. Převažujícími horninovými typy jsou v daném zájmovém 

území drobnozrnné žilné granity a aplity, v části území pak také porfyrické, středně zrnité, 

amfibol-biotitické žuly a porfyrické, středně zrnité biotitické žuly s amfibolitem sedlčanského 

typu. Lokálně se zde vyskytují kontaktní metamorfity zastoupené cordieritickými rulami a 

migmatity. Rozpukání hornin je značné, převažuje zde velmi velká až velká hustota 

diskontinuit, pouze výjimečně byla zjištěna střední hustota diskontinuit. Pukliny jsou 

zpravidla všesměrné, neprůběžné a sevřené, případně vyhojené žilným křemenem. V okolí 

tektonických linií a poruchových zón jsou horniny intenzivně alterované a zpravidla 

podrcené. Kvartérní pokryv je zastoupen deluviálními a fluviálními sedimenty, jejichž 
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mocnost se pohybuje od 0,5 do 10 m. Z hydrogeologického hlediska jsou granitické horniny 

jako celek poměrně málo propustné a disponují jen omezenou puklinovou propustností. 

Dotace vody do zvodně je zajišťována výhradně infiltrací atmosférických srážek 

v hydrogeologickém povodí, k odvodnění dochází v morfologických depresích do místních 

vodotečí. (Gramblička, Mára a Mařík, 2008) 

 

 
Obr. 14: Celková situace tunelů Tomický I a Tomický II 

 
Experimentální seizmická měření byla prováděna na tunelech Olbramovice, Tomice I 

a Tomice II. Tyto železniční tunely jsou budovány Novou rakouskou tunelovací metodou, 

jejíž součástí je také rozpojování hornin za pomoci trhacích prací. 

 

6.1.1 Experimentální seizmické měření na tunelu Olbramovice 

 

Experimentální seizmické měření bylo uskutečněno při trhacích pracích prováděných 

na jádře mezi staničením 220,0 a 245,0 se senzory nejdále na staničení 265,0. Na horní lávce 

raženého tunelu bylo realizováno celkem 12 měření ve vzdálenosti 6,5 m až 35 m od čelby 

(resp. 4,5 m až 33 m od paty vývrtů). Ve všech případech se jednalo o trhací práce s celkovou 

náloží do 25 kg a s mezní náloží na jeden časový stupeň 3 kg. Vývrty byly vrtány ve směru 

osy díla a záběr byl 2 m. Všechna měření byla prováděna seizmickou aparaturou Gaia2T se 

senzorem ViGeo2. 
 

Výsledky měření z pohledu odečtu maximálních amplitud rychlosti kmitání na 

jednotlivých záznamech jsou uvedeny v tabulce 2. Z dopočítaných prostorových složek 

maximálních amplitud rychlosti kmitání (podle vztahu 17) byly následně spočítány konstanty 

přenosu prostření K pro blízkou zónu tunelu Olbramovice (Tab. 3).  
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Tab. 2: Maximální složkové amplitudy rychlosti kmitání – tunel Olbramovice 

 
 

Tab. 3: Konstanty přenosu prostření K pro blízkou zónu tunelu Olbramovice 

 
 

Příklad záznamu vlnového obrazu naměřeného v tunelu je uveden na obrázku 15. Na 

tomto obrázku je shora dolů zobrazena složka vertikální /Z/, dále složka horizontální radiální 

/N/ a transversální /E/, vodorovná osa je čas v sekundách (osy jsou ve stejném amplitudovém 

i časovém měřítku). Zpracovatelský SW neumožňuje přepočtení hodnot amplitud kmitání na 

fyzikální jednotky [mm.s-1], proto jsou v obrázcích svislé osy vyneseny v kvantovacích 

úrovních [cnt]. Na záznamu je na všech třech osách zřetelně vidět časování trhací práce do 

jednotlivých časových stupňů, vyvolané vibrace jsou po odstřelech jednotlivých stupňů téměř 

utlumeny a nedochází tudíž ke sčítání seizmického efektu po sobě jdoucích časových stupňů. 

Délka celého záznamu odpovídá časovému rozsahu prováděné trhací práce a je cca 5 s.  
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Příklad frekvenčního spektra k danému záznamu je na následujícím obrázku 16. 

Převládající frekvence v záznamech se ve všech spektrech nacházejí v rozmezí 30 – 50 Hz. 

Ve spektrech lze identifikovat široké výrazné píky s uvedeným rozsahem. Zvláště na záznamu 

svislé složky lze pozorovat také méně výrazné píky na vyšších frekvencích, tj. 60 – 70 Hz. 

 

 
Obr. 15: Příklad vlnového obrazu záznamu trhací práce na tunelu Olbramovice 

 

 
Obr. 16: Příklad frekvenčního spektra záznamu trhací práce na tunelu Olbramovice 

 

Získané záznamy z jednotlivých odstřelů jsou si navzájem velmi podobné, a to 

v časové i spektrální oblasti. To vede k závěru, že data z realizovaného měření je možno 

použít k zobrazení Langeforsova empirického vztahu do grafické závislosti. Výrazné změny 
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v zaznamenaných datech by zřejmě ukazovaly na významné změny v lokální geologii či 

registraci různých typů vln. 
 

Získaná závislost hodnot maximálních prostorových složek kmitání na redukované 

vzdálenosti je představena v grafu 1. Zde je vidět, že závislost je v tomto zobrazení velmi 

těsná (koeficient korelace R2 pro zobrazená data je 0,87). Tato skutečnost je zřejmě důsledek 

monotónní geologické stavby (z pohledu šíření seizmických vln masívem) v místě měření. 

Výjimečnost tohoto získaného vztahu je v tom, že křivka začíná již na hodnotě redukované 

vzdálenosti 2,6 m.kg-0,5 (to umožnilo měření seizmických účinků ve velmi malé vzdálenosti 

od „těžiště trhací práce“). 

 

 
Graf 1: Empirická závislost redukované vzdálenosti a maximální amplitudy rychlosti kmitání 

získaná pro tunel Olbramovice 
 

6.1.2 Experimentální seizmické měření na tunelu Tomice I 

 

Experimentální seizmické měření bylo uskutečněno při trhacích pracích prováděných 

na kalotě  mezi staničením 215,0 a 225,0. Na počvě raženého tunelu bylo realizováno celkem 

12 měření ve vzdálenosti 20 m až 55 m od čelby. Ve všech případech se jednalo o trhací práce 

s celkovou náloží 72 kg a s mezní náloží na jeden časový stupeň 7,2 kg. Vývrty byly vrtány 

ve směru osy díla a záběr byl 3 m. Všechna měření byla prováděna seizmickou aparaturou 

Gaia2T se senzorem ViGeo2.  
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Výsledky měření z pohledu odečtu maximálních amplitud rychlosti kmitání na 

jednotlivých záznamech jsou uvedeny v tabulce 4. Z dopočítaných prostorových složek 

maximálních amplitud rychlosti kmitání byly následně spočítány konstanty přenosu prostření 

K pro blízkou zónu tunelu Tomice I (Tab. 5).  

 
Tab. 4: Maximální složkové amplitudy rychlosti kmitání – tunel Tomice I 

 
 

Tab. 5: Konstanty přenosu prostření K pro blízkou zónu tunelu Tomice I 

 
 

Příklad záznamu vlnového obrazu naměřeného v tunelu je uveden na obrázku 17. Na 

tomto obrázku jsou shora dolů zobrazeny složky vertikální /Z/, dále složka horizontální 

radiální /N/ a transversální /E/, vodorovná osa je čas v sekundách (osy jsou ve stejném 

amplitudovém i časovém měřítku). Na záznamu je na všech třech osách zřetelně vidět 
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časování trhací práce do jednotlivých časových stupňů, vyvolané vibrace jsou po odstřelech 

jednotlivých stupňů téměř utlumeny. Délka celého záznamu odpovídá časovému rozsahu 

prováděné trhací práce a je cca 8 s. Příklad frekvenčního spektra k danému záznamu je na 

následujícím obrázku 18. Převládající frekvence v záznamech se ve spektrech horizontálních 

složek nacházejí v rozmezí 45 – 70 Hz. Ve spektru složky vertikální 45 – 120 Hz. 

 

 
Obr. 17: Příklad vlnového obrazu záznamu trhací práce na tunelu Tomice I 

 

 
Obr. 18: Příklad frekvenčního spektra záznamu trhací práce na tunelu Tomice I 
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Získané záznamy z jednotlivých odstřelů jsou si navzájem velmi podobné, a to 

v časové i spektrální oblasti. Data z realizovaného měření je možno použít k zobrazení 

Langeforsova empirického vztahu do grafické závislosti. Získaná závislost hodnot 

maximálních prostorových složek kmitání na redukované vzdálenosti je představena v     

grafu 2. Koeficient korelace R2 pro zobrazená data je 0,49.  

 

 
Graf 2: Empirická závislost redukované vzdálenosti a maximální amplitudy rychlosti kmitání 

získaná pro tunel Tomice I 
 

 

6.1.3 Experimentální seizmické měření na tunelu Tomice II 

 

Experimentální seizmické měření bylo uskutečněno při trhacích pracích prováděných 

na kalotě  mezi staničením 168,2 a 175,7. Na povrchu nad tunelovou troubou (nadloží cca 7 

m) bylo realizováno celkem 27 měření ve vzdálenosti 13,5 m až 50 m od čelby. Ve všech 

případech se jednalo o trhací práce s celkovou náloží 82 kg a s mezní náloží na jeden časový 

stupeň 4,8 kg. Vývrty byly vrtány ve směru osy díla a záběr byl 1,5 m. Všechna měření byla 

prováděna seizmickou aparaturou Gaia2T se senzorem ViGeo2.  
 

Výsledky měření z pohledu odečtu maximálních amplitud rychlosti kmitání na 

jednotlivých záznamech jsou uvedeny v tabulce 6. Z dopočítaných prostorových složek 

maximálních amplitud rychlosti kmitání byly následně spočítány konstanty přenosu prostření 

K pro blízkou zónu tunelu Tomice I (Tab. 7). 
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Tab. 6: Konstanty přenosu prostření K pro blízkou zónu tunelu Tomice I 

 
 

Tab. 7: Konstanty přenosu prostření K pro blízkou zónu tunelu Tomice II 
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Příklad záznamu vlnového obrazu naměřeného na povrchu je uveden na obrázku 19. 

Délka celého záznamu odpovídá časovému rozsahu prováděné trhací práce a je cca 10 s.  
 

Příklad frekvenčního spektra k danému záznamu je na obrázku 20. Výrazný pík ve 

spektru svislé složky je na frekvenci 20 Hz, méně výrazný pak na frekvencích 60 a 110 Hz. 

Převládající frekvence ve spektru horizontální složky radiální je v rozsahu 20 – 60 Hz a ve 

spektru složky horizontální transverzální v rozsahu 40 – 70 Hz. 

 

 
Obr. 19: Příklad vlnového obrazu záznamu trhací práce na tunelu Tomice II 

 

 
Obr. 20: Příklad frekvenčního spektra záznamu trhací práce na tunelu Tomice II 
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Získané záznamy z jednotlivých odstřelů jsou si navzájem podobné (v časové i 

spektrální oblasti) a data z realizovaného měření je opět možno použít k zobrazení 

Langeforsova empirického vztahu do grafické závislosti. Získaná závislost je představena v 

grafu 3. Koeficient korelace R2 pro zobrazená data je 0,65. 

 

 
Graf 3: Empirická závislost redukované vzdálenosti a maximální amplitudy rychlosti kmitání 

získaná pro tunel Tomice II 
 
 
6.2 Železniční tunel Jablunkov 
 

6.2.1 Základní informace o stavbě 

 

Stavební objekt přestavby tunelu Jablunkov spadá do stavby „Optimalizace trati státní 

hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší“. Jablunkovským průsmykem byly na 

konci 19., resp. začátku 20. století vyraženy dva jednokolejné tunely, které jsou v dnešní době 

na konci své životnosti. V rámci rekonstrukce III. železničního koridoru se proto přistoupilo k 

přestrojení mladšího tunelu na dvoukolejný, v parametrech, které odpovídají aktuálním 

normám. Nový dvoukolejný tunel bude mít délku 612 m (Obr. 21), z toho je 564 m ražených 

a u každého portálu dalších 24 m budovaných v zajištěné hloubené stavební jámě. Směrově je 

tunel veden v přímé, pouze posledních 60 m je v přechodnici. Podle sklonových poměrů se 
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jedná o tunel vrcholový. Tunel je navržen v celé své délce se spodní klenbou a s uzavřeným 

systémem hydroizolace. 

 

 
Obr. 21: Situace tunelu Jablunkov (Růžička a Korejčík, 2006) 

 

Ražená část nového tunelu byla budována pomocí NRTM, přičemž stávající 

jednokolejný tunel číslo II z roku 1917 byl po jednotlivých záběrech přestrojován na 

dvoukolejný tunel. Ostění starého tunelu je kromě pravého opěří (ve směru staničení) 

vybouráváno a profil je rozšiřován vlevom směrem k jednokolejnému Jablunkovskému tunelu 

číslo I z roku 1871 (Obr. 22). Profil tunelu byl horizontálně členěn na kalotu a opěří + počvu. 

Výška nadloží tunelu se pohybuje v rozmezí do 24 m. Postup prací byl následující. 

V předstihu se po celé délce zajistilo ponechávané pravé opěří Jablunkovského tunelu číslo II 

(stříkaný beton s výztužnými sítěmi a kotvami). Poté se vyrazila kalota nového tunelum 

včetně vybourání části klenby starého tunelu a kalota byla ihned zajištěna primárním ostěním. 

Následně byl vyražen a primárně zajištěn zbytek nového profilum včetně vybourání starého 

ostění zasahujícího do profilu. Rozpojování hornin bylo vzhledem k zastiženým IG poměrům 

mechanizované nebo s využitím trhacích prací a dočišťování líce výrubu mechanizovaně 

(podle Macháček a Ďurkač, 2008, Mára a Korejčík, 2009). Momentálně se tunel sanuje po 

rozsáhlé havárii v roce 2009 (více Aldorf, 2011). 
 

 
Obr. 22: Umístění nového dvoukolejného tunelu (Růžička a Korejčík, 2006) 
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Zájmové území protíná úzké údolí Jablunkovského průsmyku. Průsmyk je z jedné 

strany sevřen hřbety Moravskoslezských Beskyd, ze strany druhé hřbety Slezských a 

Slovenských Beskyd.  Geologicky se širší okolí nachází ve Vnějších Západních Karpatech, 

tvořenými převážně sedimenty flyšového charakteru (střídání jílovců, prachovců, pískovců a 

slepenců), které jsou zastoupeny slezskou a račanskou jednotkou. Obě tyto jednotky tvoří 

samostatné příkrovy, nasunuté přes sebe tzv. magurským nasunutím. Linie magurského 

nasunutí probíhá na východním úbočí Jablunkovského průsmyku (podél nového silničního 

tahu E75, Jablunkov – Čadca). Složitá příkrovová stavba je doprovázena zlomovou 

tektonikou. Z inženýrsko-geologického hlediska je flyšový komplex typickým sesuvným 

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

tvořené převážně jílovci s rohovcovitými a pískovcovitými polohami. Tunely jsou raženy v 

nejméně příznivých geologických podmínkách, v souvrství drobně cyklického flyše, s 

převahou vápnitých jílovců, s velmi nízkou, až extrémně nízkou pevností (podle ČSN 73 

1001 třídy R5-R6). Současnou ražbou byly zastiženy laminované tmavošedé jílovce, drobně 

provrásněné, částečně zbřidličnatělé až podrcené. Jílovce obsahují tenké, nepravidelné vložky 

prachovců až pískovců (mocnost do 5 cm). Převažuje vrstevnatost se středním úklonem k 

jihovýchodu, břidličnatost je strmého úklonu s převládajícím směrem východ – západ. 

Kvartérní pokryv je převážně budován diluviálními sedimenty, které dosahují mocnosti cca 

0,8-3,2 m (ojediněle až 6,1 m). Diluvia mají většinou charakter jílů písčitých, až jílů se střední 

plasticitou, většinou tuhé, místy měkké nebo pevné konzistence. Vzhledem ke konfiguraci 

terénu stéká z přilehlých svahů do oblasti průsmyku několik drobných vodotečí, které 

zavodňují oblast tunelového nadloží. Hladina podzemní vody je v hloubce 0,25-6 m pod 

terénem. Během ražby nebyly zastiženy výraznější přítoky vody, výrub byl suchý až vlhký 

(podle Jandejsek, Veselý a Mára, 2009). 

 
6.2.2 Experimentální seizmické měření 

 

Seizmické měření odezvy trhací práce bylo realizováno na železobetonové protiklenbě 

rekonstruovaného tunelu při provádění trhacích prací na jádře. Všech 15 měření probíhalo 

v blízké zóně, tj. v tomto případě ve vzdálenostech od 10 m do 39 m od zdroje vibrací. Ve 

všech případech se jednalo o trhací práce s celkovou náloží do 18 kg (mezní náloží na jeden 

časový stupeň byla 1 kg). Vývrty byly vrtány z počvy horní lávky a záběr byl kolem 3 m. 

Všechna měření byla prováděna seizmickou aparaturou Gaia2T se senzorem ViGeo2. 
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Výsledky měření z pohledu odečtu maximálních amplitud rychlosti kmitání na 

jednotlivých záznamech jsou uvedeny v tabulce 8. Z dopočítaných prostorových složek 

maximálních amplitud rychlosti kmitání byly následně spočítány konstanty přenosu prostření 

K pro blízkou zónu tunelu Jablunkov (Tab. 9). 

 

Tab. 8: Maximální složkové amplitudy rychlosti kmitání – tunel Jablunkov 

 

 
Tab. 9: Konstanty přenosu prostření K pro blízkou zónu tunelu Jablunkov 

 

Příklad záznamu vlnového obrazu naměřeného na železobetonové protiklenbě je 

uveden na obrázku 23. Délka celého záznamu odpovídá časovému rozsahu prováděné trhací 

práce a je cca 0,5 s. 
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Obr. 23: Příklad vlnového obrazu záznamu trhací práce na tunelu Jablunkov 

 

 
Obr. 24: Příklad frekvenčního spektra záznamu trhací práce na tunelu Jablunkov 

 

Příklad frekvenčního spektra k danému záznamu je na obrázku 24. Rozsah spektra 

svislé složky je 30 – 110 Hz, obdobně je tomu u složky horizontální radiální. Na složce 

horizontální transverzální je výraznější pík v oblasti 40 – 80 Hz.  
 

Langeforsův empirický vztah zobrazený do grafické závislosti je  představen v     

grafu 4. Koeficient korelace R2 pro zobrazená data je 0,81. 
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Graf 4: Empirická závislost redukované vzdálenosti a maximální amplitudy rychlosti kmitání 

získaná pro tunel Jablunkov 
 

6.3 Silniční tunel Slivenec 
 

6.3.1 Základní informace o stavbě 

 

Ražba tunelů Slivenec, na jihozápadním okraji hlavního města Prahy byla součástí 

stavby SOKP 514, jež společně s dalšími stavbami vytvořil v roce 2010 důležitý obchvat, 

který odklonil dálniční transitní dopravu ze směru od SRN, Chomutova a Karlových Varů 

přímo na dálnici D1. Trasa jižní části vnějšího okruhu od Lahovic ke Slivenci prochází od km 

11,788 do km 13,417 dvěma jednosměrnými tunelovými troubami (Obr. 25). Levá tunelová 

trouba dlouhá 1619,5 m je dvoupruhá, pojížděná od Slivence v klesání cca 4 %. Pravá 

tunelová trouba, dlouhá 1660,3 m, pojížděná od Lahovic ve stoupání, vyžaduje s ohledem na 

sklon cca 4 % rozšíření o stoupací pruh, a je proto třípruhová. Obě tunelové trouby jsou z 

bezpečnostních a technologických důvodů propojeny sedmi propojkami ve vzdálenostech po 

cca 200 m. Ražené objekty SO 601, SO 602 a SO 603 tvoří podstatnou část podzemní stavby 

514, silničního okruhu kolem Prahy. Z obou stran na ně navazují hloubené úseky tunelových 

trub (SO 605 až 608), které společně tvoří provozně jeden tunel se dvěma tunelovými 

troubami. Ražená část pravé dvoupruhové tunelové trouby tvoří objekt SO 601 Ražený 

dvoupruhový tunel (dále 2PT), ražená část levé třípruhové tunelové trouby tvoří objekt SO 
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602 Ražený třípruhový tunel (dále 3PT). Ražené propojovací tunelové chodby mezi oběma 

tunelovými troubami jsou předmětem objektu SO 603 Ražené tunelové propojky. Ten 

zahrnuje šest propojek ražených úseků tunelových trub (sedmá propojka je v hloubené 

slivenecké části SO 606). Ražený dvoupruhý tunel má délku 1252,44 m, cca uprostřed je 

vpravo po směru jízdy umístěn nouzový záliv (NZ), oproti propojce pro průjezd vozidel. 

Ražený třípruhový tunel je dlouhý 1302,36 m. Profil výrubu ve 2PT činí cca 103 m2 a ve 3PT 

cca 137 m2. Obě tunelové trouby jsou u lahovického portálu v krátkém úseku hloubeny -     

SO 608 Hloubené tunely Lahovice - pravá třípruhová tunelová trouba 10,66 m, levá 

dvoukruhová tunelová trouba 20,0 m. U sliveneckého portálu je hloubený úsek dlouhý     

347,0 m a je složen ze tří objektů: SO 605 Hloubený tunel dvoupruhový – délka 200,0 m, SO 

606 Hloubený tunel třípruhový – délka 200,0 m a SO 607 Hloubený tunel – dvoutrakt délky 

147,0 m. Ražba obou samostatných tunelových tubusů Slivenec byla prováděna od portálu 

Lochkov konvenčním cyklickým způsobem ražby dle zásad NRTM při aplikaci 

horizontálního členění výrubu na kalotu, opěří a dno. Ve třípruhovém tunelu byla v předstihu 

(2004) vyražena IG průzkumná štola. (podle Sálus a Vozarik, 2005,                                    

Bernard a Bohátko, 2008) 
 

 
Obr. 25: Celková situace tunelů Slivenec (Bernard a Bohátko, 2008) 

 

Stavba 514 se nachází z geologického hlediska ve velmi zajímavé a pestré oblasti. 

Geomorfologicky se jedná o kraj Pražské plošiny s jihovýchodně orientovaným svahem 

vltavského údolí, s převýšením až 130 m. Ražené tunely jsou situovány v JV křídle pražského 

synklinoria středočeského paleozoika, tradičně označovaného jako barrandien. Ražené 

tunelové trouby byly vedeny v ordovických a silurských horninách, které byly tektonicky 
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porušené a prostoupené zlomovými a vrásovými poruchami. Jednalo se v úvodní části 

především o vápnité břidlice, doplněné četnými vložkami vápenců, a posléze i bazaltové tufy. 

Druhá polovina ražeb probíhala střídavě v břidlicích, pískovcích, případně tufech. Z 

hydrogeologického hlediska lze konstatovat, že ražba tunelů po provedené průzkumné štole 

probíhala již převážně v suchém horninovém prostředí. Při ražbě byly dokumentovány pouze 

místy slabé průsaky podzemních vod ve spodní klenbě jednotlivých částí tunelu. Tektonické 

poruchy ani žilné struktury nebyly zdrojem podzemní vody. (podle Bernard a Bohátko, 2008, 

Hudek a Chmelař, 2004) 

 
6.3.2 Experimentální seizmické měření 

 

Seizmické experimentální měření bylo realizováno v třípruhové tunelové troubě při 

provádění trhací práce na jádře. Ražba v tomto místě procházela kosovským souvrstvím 

tvořeným jílovitými a jílovitopísčitými břidlicemi ve střídání s křemennými pískovci a 

prachovci. Nadloží je v tomto úseku ražby mocné 50 – 57 m. Hornina je bez stop alterace, 

zbarvení horniny je původní, rovnoměrné a výrub byl zcela suchý. Hustota diskontinuit je zde 

velká (D4 – vzdálenost diskontinuit 60 - 200 mm). Tektonické poruchy se zde nevyskytují. 

Celkem bylo provedeno 7 měření ve vzdálenosti od 47 m do 102 m od čelby. Ve všech 

případech se jednalo o trhací práce s celkovou náloží 126 kg a mezní náloží na jeden časový 

stupeň 3,9 kg. Při těchto měřeních byly použity opět seizmické aparatury Gaia2T se senzory 

VeGeo2 a LE-3D. Senzory byly usazeny volně na počvě. Počva byla v místě měření pouze 

částečně seškrábnutá a zbytky rubaniny byly částečně zhutněny pojezdem těžké kolové 

nákladní techniky používané pro odtěžení rubaniny. 
 

Výsledky měření z pohledu odečtu maximálních amplitud rychlosti kmitání na 

jednotlivých záznamech jsou uvedeny v tabulce 10. Z dopočítaných prostorových složek 

maximálních amplitud rychlosti kmitání byly následně spočítány konstanty přenosu prostření 

K pro blízkou zónu tunelu Slivenec (Tab. 11). 

 

Tab. 10: Maximální složkové amplitudy rychlosti kmitání – tunel Slivenec 
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Tab. 11: Konstanty přenosu prostření K pro blízkou zónu tunelu Slivenec 

 
 

 

Langeforsův empirický vztah pro dané hodnoty získané z měření na počvě tunelu 

Slivenec zobrazený do grafické závislosti je představen v grafu 5. Koeficient korelace R2 pro 

zobrazená data je 0,89. Závislost je v tomto případě velice těsná. 

 

 
Graf 5: Empirická závislost redukované vzdálenosti a maximální amplitudy rychlosti kmitání 

získaná pro tunel Slivenec 
 

Příklad záznamu vlnového obrazu naměřeného na částečně seškrábnuté počvě tunelu 

Slivenec je uveden na obrázku 26. Délka celého záznamu odpovídá časovému rozsahu 

prováděné trhací práce a je cca 7 s. 
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Obr. 26: Příklad vlnového obrazu záznamu trhací práce na tunelu Slivenec 

 
 

Příklad frekvenčního spektra k danému záznamu je na obrázku 27. Zjištěný 

převládající frekvenční rozsah u těchto měření  byl 30 – 90 Hz. 

 

 
Obr. 27: Příklad frekvenčního spektra záznamu trhací práce na tunelu Slivenec 

 

6.4 Silniční tunel Klimkovice 
 

6.4.1 Základní informace o stavbě 

 

Kromě realizace vlastních seizmických měření byl také v rámci disertační práce 

zpracován rozsáhlý soubor seizmických dat obsahující naměřené maximální amplitudy 

rychlosti kmitání a některé parametry trhacích prací, který poskytla firma INSET. Ta 
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v průběhu celé výstavby tunelu Klimkovice prováděla seizmický monitoring technické 

seizmicity vyvolané trhacími pracemi za použití seizmická aparatura National Instruments 

AT-MIO-64E-3 a provedla hodnocení seizmického zatížení objektu. Senzory byli mimo jiné 

instalovány i na objektu rodinného domku č.p. 798. 
 

Tunel Klimkovice je součástí dálnice D47 a spadal do stavebního úseku Stavba 4707 

Bílovec – Ostrava, Rudná. Tvoří ho dvě jednosměrné dvoupruhové tunelové trouby a to tunel 

A - situován jako tunelová trouba ležící vpravo ve směru staničení a je určen pro dopravní 

směr Brno – Ostrava; a tunel B – pro dopravní směr Ostrava – Brno (Obr. 28). Ražená část 

tunelu A je dlouhá 857,40 m a hloubená část na brněnské straně 158,90 m a na ostravské 

straně 39,41 m; tunel B je ražený v délce 867,90 m a hloubený v délce 159,50 m  na brněnské 

straně a 39,60 m na ostravské straně. Hrubý profil obou ražených tunelů je 116,4 m2, světlá 

plocha pro dopravu je konstantní pro ražený a hloubený tunel a to 71,8 m2. Mimořádná 

pozornost byla věnována bezpečnostním parametrům tunelu. Obě tunelové trouby jsou 

vybaveny podle nejpřísnějších evropských kritérií monitorovacím zařízením, příslušným 

větráním, vzájemně propojeny pěti tunelovými spojkami pro bezpečný únik osob a 

rovnoměrně opatřeny nezbytným počtem výklenků s SOS skříněmi se samostatným přívodem 

vzduchu. V místě středové spojky je profil obou tunelových trub pravostranně rozšířen o 

nouzové zálivy, umožňující nouzové odstavení vozidel. Střední tunelová spojka je také 

propojena s povrchem vertikální šachtou, ve které jsou i uloženy přípojní kabely a přívodní 

potrubí požárního vodovodu (Pechman, Stach, Hort, Pochlodek a Andor, 2008). 

 

 
Obr. 28: Tunel Klimkovice – situační schéma 
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Tunelový objekt i se svými podobjekty je situován na katastrálním území města 

Klimkovice. Pozemky, které se nacházejí bezprostředně nad tunelem a v jeho blízkosti, jsou 

převážně charakteru zemědělské půdy. Z geomorfologického hlediska se lokalita tunelu 

Klimkovice nachází na okraji Vítkovské vrchoviny, která je součástí Nízkého Jeseníku. 

Typologicky se jedná o členitou pahorkatinu v oblasti vrásno-zlomových struktur. 
 

Celá lokalita tunelu je tvořena sedimentárními horninami neproduktivního karbonu – 

kulmu. Nejčastějším petrografickým typem jsou jílovité sedimenty – jílovce a prachovce. 

Zpravidla jsou tmavě šedé barvy, tence destičkovitě vrstevnaté, místy i masivní. Velmi častý 

je výskyt flyšových souvrství, budovaných jílovitými a písčitými horninami – drobovými 

pískovci a drobami. Barva hornin je šedá, kdy hruběji zrnité horniny jsou vždy světlejší. 

Nejméně četné jsou písčité sedimenty – droby a drobové pískovce. Tyto jsou většinou 

nezřetelně vrstevnaté až masivní. Velmi často obsahují drobné laminy jílů, které ukazují na 

jejich vrstevnatost. 
 

Kvartérní pokryv v lokalitě tunelu je převážně tvořen gravitačními (deluviálními) 

sedimenty jílovitopísčitých hlín s příměsí úlomků matečných hornin. Obsah a velikost úlomků 

s hloubkou narůstá, kdy nejhlubší vrstvy pokryvů nabývají až charakteru hlinitých štěrků 

s ostrohrannými úlomky a sutí. Celková mocnost kolísá v dosti širokém rozmezí cca od     

0,90 m do 11,40 m i více. V některých místech je téměř nerozpoznatelné rozhraní mezi 

kvartérním pokryvem a zvětralým skalním podložím (Franczyk a Kotouček, 2006). 

 
6.4.2 Zpracování seizmických dat  

 

Z celého souboru dat poskytnutého firmou INSET byly pro další zpracování vybrány 

maximální hodnoty rychlosti kmitání naměřené při provádění trhacích prací na tunelové 

troubě B, která se nachází blíže ke sledovanému objektu a lze tudíž očekávat větší seizmickou 

odezvu. Ze souboru dat tunelové trouby B byly vybrány hodnoty maximální amplitudy 

rychlosti kmitání zachycené seizmickou aparaturou při ražbě kaloty (kalota se razila 

v předstihu a datový soubor byl tudíž ucelený) a to ve staničení od 141.520 do 141.640 

(v polovině tohoto 120 metrového úseku míjí tunel na povrchu seizmickou aparaturou 

osazený objekt rodinného domu č.p. 798). Horninový masiv je v tomto úseku tvořen 

kulmskými horninami s převahou prachovců, místy flyšového charakteru, tj. střídajícími se 

prachovci, případně jílovci s drobami. Horniny v tunelovém okolí jsou převážně zdravé nebo 

slabě narušené zvětráním podél puklin. Úsekem prostupuje několik poruch a poruchových 

pásem, které kříží trasu tunelu převážně pod velkým úhlem až kolmo. Kvartérní pokryv je v 
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tomto úseku převážně malé mocnosti, zpravidla 2 až 3 m. Podzemní voda se vyskytuje pouze 

omezeně v horninovém masivu a není zastižena v kvartérním pokryvu.  
 

Celkem byl tedy k dalšímu zpracování použit soubor dat obsahující 69 údajů. Mezní 

nálož se ve sledovaném úseku pohybovala od 0,6 kg do 2,4 kg. S přibližující se čelbou ke 

sledovanému objektu byla mezní nálož snižována postupně z 2,4 kg na 1,2 kg, 0,8 kg a 0,6 

kg. Poté co ražba prošla v nejmenší vzdálenosti od rodinného domku (staničení 141.576,65), 

byla nálož opět postupně zvyšována až na původních 2,4 kg. Rychlost kmitání zaznamenaná 

seizmickou aparaturou ve sledovaném objektu se pohybovala od 0,7 mm.s-1 do 2,9 mm.s-1. 

V tabulce 12, můžeme vidět vysokou variabilitu mezi jednotlivými hodnotami maximální 

amplitudy rychlosti kmitání. Průměrná amplituda rychlosti kmitání v námi sledovaném 

souboru dat byla 1,6 mm.s-1. 
 

Z výškových kót a vzdáleností odečtených z projektové dokumentace byla dopočítána 

prostorová vzdálenost sledovaného objektu od každé jednotlivé čelby na které byla provedena 

trhací práce a jejíž odezva byla v objektu seizmickou aparaturou zaznamenána. Prostorová 

vzdálenost mezi objektem a čelbou na námi sledovaném stodvacetimetrovém úseku se 

pohybovala od 44 m, kdy ražba procházela nejblíže rodinného domku až do 77 m, tedy 

v námi sledované blízké zóně (Obr. 29). 

 
Obr. 29: Schéma sledovaného úseku 

 
Následně byla spočítána konstanta přenosu prostředí K pro každou trhací práci 

charakterizovanou v našem souboru dat příslušnou maximální amplitudou rychlosti kmitání,  

mezní náloží a dopočítanou prostorovou vzdáleností. Veškeré hodnoty jsou uvedeny v   

tabulce 12. 
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Tab. 12: Maximální amplitudy rychlosti kmitání a konstanty přenosu prostření K pro blízkou 
zónu tunelu Klimkovice 
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Langeforsův empirický vztah, tedy získaná závislost hodnot maximálních amplitud 

rychlosti kmitání na redukované vzdálenosti je představena v grafu 6 zvlášť pro přibližující se 

čelbu ke sledovanému objektu a v grafu 7 pro čelbu vzdalující se.  

 
Graf 6: Empirická závislost redukované vzdálenosti a maximální amplitudy rychlosti kmitání 

získaná pro tunel Klimkovice – čelba se přibližuje ke sledovanému objektu 
 

 
Graf 7: Empirická závislost redukované vzdálenosti a maximální amplitudy rychlosti kmitání 

získaná pro tunel Klimkovice – čelba se vzdaluje od sledovaného objektu 
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 Pro obě vykreslené závislosti, stejně jako pro celý soubor dat (Graf 8) jsou korelační 

koeficienty R2 velice nízké (do 0,16), vztah tedy není dobře definovaný, protože rozsah 

redukovaných vzdáleností je velmi malý.   

 
Graf 8: Empirická závislost redukované vzdálenosti a maximální amplitudy rychlosti kmitání 

získaná pro tunel Klimkovice 
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6.5 Analýza maximálních amplitud rychlosti kmitání získaných ze 

seizmických měření 
 

Pro pět tunelů, na kterých bylo provedeno vlastní seizmické experimentální měření 

seizmické odezvy trhací práce v blízké zóně, byly na základě parametrů prováděných trhacích 

prácí vyneseny podle ČSN 73 0040 teoretické útlumové křivky (závislost maximální 

amplitudy rychlosti kmitání na vzdálenosti od zdroje dynamického namáhání) pro dané 

prostředí (mezilehlé koeficienty K pro výpočet maximálních amplitud rychlosti kmitání podle 

vztahu (11) byly interpolovány po přímce) a pro danou příslušnou mezní nálož. Tyto křivky 

(v grafech modře) byly konfrontovány s reálnými hodnotami naměřenými in-situ na 

jednotlivých tunelových stavbách (maximální amplituda kmitání – prostorová složka) resp. 

získanou reálnou útlumovou křivkou (v grafech červeně) (Graf 9 – 13).  

  
 

 
Graf 9: Konfrontace útlumových křivek získaných na základě ČSN 73 0040 resp. měření in-

situ na tunelu Olbramovice 
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Graf 10: Konfrontace útlumových křivek získaných na základě ČSN 73 0040 resp. měření in-

situ na tunelu Tomice I 
 

 
Graf 11: Konfrontace útlumových křivek získaných na základě ČSN 73 0040 resp. měření in-

situ na tunelu Tomice II 
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Graf 12: Konfrontace útlumových křivek získaných na základě ČSN 73 0040 resp. měření in-

situ na tunelu Jablunkov 
 

 
Graf 13: Konfrontace útlumových křivek získaných na základě ČSN 73 0040 resp. měření in-

situ na tunelu Slivenec 
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6.6 Analýza koeficientů přenosu prostředí získaných na základě 

seizmických měření 
 

Sarsby (Sarsby, 2000), vycházející ze vztahu (10), uvádí koeficienty přenosu prostředí 

K v rozmezí 900-4000 [kg-1/2.m2.s-1] pro hmotnost mezní nálože na jeden časový stupeň     

0,4-1,6 kg, při vzdálenosti do 100 metrů, s variabilním koeficientem n pohybujícím se 

v rozmezí 1,7-2,2. Konkrétní koeficienty K ke dvěma tunelovým stavbám zmiňuje Pandula 

(Kaláb, Pandula, Stolárik a Kondela, 2011 – v tisku). Pro tunel Bôrik uvádí koeficienty 

přenosu prostředí v rozmezí 60-290, při hmotnosti nálože 15-32 kg, pro vzdálenosti do 270 

metrů a pro tunel Bánská Bystrica v rozmezí 35-130 při hmotnosti mezní nálože 3,125 kg pro 

vzdálenosti do 22 metrů. Oba tunely jsou raženy v dolomitech resp. vápencích. Pandula 

vychází ze vztahu (11), v němž je koeficient n roven jedné.  
 

Ze stejné úpravy vztahu (11) vychází také norma ČSN 73 0040. Na základě této 

normy byly do grafu vyneseny koeficienty K (interpolováno po přímce) v závislosti na 

vzdálenosti od zdroje dynamického namáhání (červená křivka). Tyto normové koeficienty 

byly konfrontovány se spočítanými konkrétními koeficienty přenosu prostředí K pro všech 

šest sledovaných tunelových staveb (Graf 14 – 19). 

 
Graf 14: Závislost koeficientu přenosu prostředí K na vzdálenosti pro tunel Olbramovice – 

konfrontace s ČSN 73 0040 
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Graf 15: Závislost koeficientu přenosu prostředí K na vzdálenosti pro tunel Tomice I – 

konfrontace s ČSN 73 0040 
 

 
Graf 16: Závislost koeficientu přenosu prostředí K na vzdálenosti pro tunel Tomice II – 

konfrontace s ČSN 73 0040 
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Graf 17: Závislost koeficientu přenosu prostředí K na vzdálenosti pro tunel Jablunkov – 

konfrontace s ČSN 73 0040 
 

 
Graf 18: Závislost koeficientu přenosu prostředí K na vzdálenosti pro tunel Slivenec – 

konfrontace s ČSN 73 0040 
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Graf 19: Závislost koeficientu přenosu prostředí K na vzdálenosti pro tunel Klimkovice – 

konfrontace s ČSN 73 0040 
 
 

Jak již bylo řečeno, norma zohledňuje zobecněné vztahy. Nezohledňuje však konkrétní 

parametry trhací práce, lokální geologii apod., proto reálné koeficienty přenosu prostředí 

K v uvedených případech nekorespondují s normovými. Je třeba také vzít v úvahu, že měření 

v malých vzdálenostech ovlivňuje mnohem více faktorů, než při měření ve 

vzdálenostech větších (jak již bylo uvedeno výše), pro které je tato norma primárně 

koncipována.  
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7 EXPERIMENTÁLNÍ SEIZMICKÉ MĚŘENÍ – VLIV USTAVENÍ 

SENZORU SEIZMICKÉ APARATURY 
 

Obecně nejsou dána žádná kritéria ani doporučení pro umístění a usazení senzoru 

seizmické aparatury mimo stavební objekt či přímo v raženém tunelu, kde je trhací práce 

zdrojem technické seizmicity. Běžně se během výstavby provádí seizmický monitoring na 

vybraných objektech na povrchu, které se nacházejí v možném dosahu vlivu seizmické 

odezvy prováděné trhací práce. Ve sledovaných objektech se senzor seizmické aparatury 

umísťuje na tzv. referenční stanoviště, což je buďto nejnižší podlaží, nebo základ objektu 

(ČSN 73 0040). Z toho plyne, že senzor je povětšinou umístěn na rovné betonové podlaze. 
 

Cílem následujících dvou měření bylo zjistit rozdíly jak v amplitudové, tak frekvenční 

oblasti, při různě usazeném senzoru na počvě tunelu, resp. na povrchu nad raženým tunelem. 

Obě měření byla realizována v tzv. blízké zóně. 
 

7.1 Experimentální měření na počvě raženého tunelu 
 

Seizmické měření probíhalo na tunelu Slivenec v dvoupruhové tunelové troubě při 

provádění trhací práce na kalotě. Celková nálož byla 126,6 kg a mezní nálož na jeden časový 

stupeň 3,9 kg. Měření bylo prováděno seizmickými aparaturami Gaia 2T s třísložkovými 

senzory LE3D (dále označení I) při vzorkovací frekvenci 500 Hz, ViGeo 2 (označení II) při 

vzorkovací frekvenci 500 Hz, ViGeo 2 (označení III) při vzorkovací frekvenci 250 Hz a 

LE3D (označení IV) při vzorkovací frekvenci 250 Hz Tyto senzory byly umístěny 62 metrů 

od čelby v řadě vedle sebe, rovnoběžně s čelbou, osová vzdálenost mezi senzory byla 0,5 m 

(Obr. 30). Počva v místě experimentálního měření byla částečně seškrábnutá a zbytky 

rubaniny byly částečně zhutněny pojezdem těžké kolové nákladní techniky používané pro 

odtěžení rubaniny 

. 
Obr. 30: Rozmístění a instalace senzorů na počvě tunelu 
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 Senzor I byl postaven volně na povrch počvy a byl přitížený kamenem zhruba 

krychlového tvaru. Kámen nebyl v kontaktu s počvou. Senzor II byl zcela zakopán v počvě a 

zasypán rubaninou. Senzor III byl částečně zakopán v počvě, byl ponechaný nezasypaný a 

přitížený byl kamenem oválného tvaru, který měl kontakt s počvou a byl situován delší 

stranou rovnoběžně se směrem tunelové trouby. Poslední senzor IV byl postaven volně na 

povrch počvy a zůstal nepřitížený. 
 

 Na vlnových obrazech záznamů pořízených senzorem II resp. IV není vidět žádný 

vnější vliv, kromě samotného projevu trhací práce a je jasně čitelné rozčasování celé nálože 

na jednotlivé časové stupně zálomem počínaje a obrysem konče (Obr. 31 resp. 32). Délka 

prováděné trhací práce byla cca 5 s. Maximální amplitudy rychlosti kmitání u senzoru II jsou 

na všech třech složkách vyšší než u senzoru IV (Tab. 13), což je způsobeno lepším přenosem 

vibrační energie mezi senzorem a horninou (senzor II byl zasypán, tedy celým povrchem 

v kontaktu s horninou). Výrazný rozdíl maximální amplitudy rychlosti kmitání na horizontální 

složce transverzální (rovnoběžná s čelbou) je pravděpodobně dán vlivem nestejnorodosti 

horninového materiálu počvy. 
 

 
Obr. 31: Vlnový obraz - senzor II 

 

 
Obr. 32: Vlnový obraz - senzor IV 
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U záznamu, který byl pořízen senzorem I lze na vlnovém obrazu svislé složky vidět 

výrazný vliv přitížení kamenem, kámen „poskočil“ (Obr. 33). Obdobně tomu je i u záznamu 

III (zde již není zcela zřetelně vidět jednotlivé časové stupně prováděné trhací práce), kde lze 

na všech třech složkách vysledovat vliv rezonujícího kamene (Obr. 34). Nejvýraznější je tento 

vliv na složce směrem k čelbě, kdy rovnoběžně s touto složkou byla situována i delší strana 

kamene, který byl před senzorem směrem k čelbě v kontaktu s počvou. Jedná se 

pravděpodobně i o projev tlakové vlny. S ohledem na takto zdeformované vlnové obrazy 

získaných záznamů nelze v tabulce 13 považovat hodnoty maximálních amplitud rychlosti 

kmitání u senzoru I resp. III ve všech složkách za objektivní a jsou doloženy pouze ilustračně 

a pro doplnění.  

 

 
Obr. 33: Vlnový obraz - senzor I 

 

 
Obr. 34: Vlnový obraz - senzor III 
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Tab. 13: Velikosti maximálních amplitud rychlosti kmitání na záznamech jednotlivých 
senzorů I až IV 

 
 

Frekvenční rozsah záznamů trhací práce u všech čtyř senzorů je v rozmezí od 20 Hz 

do cca 100 Hz (Obr. 35 – 38). U frekvenční obrazu záznamu senzoru II je rozsah zúžen 

směrem do vyšších frekvencí, což je opět dáno lepším přenosem vibrační energie mezi 

senzorem a horninou. Obdobně jako u vlnových obrazů jednotlivých záznamů je i u 

frekvenční obrazů možno pro senzor I, resp. III vysledovat projev přitížení kamenem, který se 

zde projevuje nižší frekvencí kolem 2 Hz. Z důvodů frekvenčního rozsahu senzoru však 

nejsou peaky zřetelné a úplné. U senzoru I je projev nejvýraznější opět pro vertikální složku a 

u senzoru III na všech třech složkách.  

 

    
   Obr. 35: Frekvenční spektrum – senzor I            Obr. 36: Frekvenční spektrum – senzor III 
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   Obr. 37: Frekvenční spektrum – senzor II          Obr. 38: Frekvenční spektrum – senzor IV 
 
 
7.2 Experimentální měření na povrchu nad raženým tunelem 
 

 Toto měření probíhalo na tunelu Tomice II při provádění trhací práce na kalotě. 

Měření bylo realizována na povrchu při nadloží cca 7 m a jednalo se o trhací práci s celkovou 

náloží 82 kg a mezní náloží na jeden časový stupeň 4,8 kg. Vývrty byly vrtány ve směru osy 

díla a záběr byl 1,5 m. Měření bylo prováděno třemi aparaturami Gaia 2T s třísložkovými 

senzory ViGeo 2 se vzorkovací frekvencí 500 Hz. Senzory byly umístěny ve vzdálenosti 20 m 

od čelby a vzájemná osová vzdálenost mezi senzory byla 0,5. V místě ustavení senzorů byl 

zastižen kvartér v podání tuhé písčité hlíny.  
 

 Schéma měření je patrné z obrázku 39. Senzor 1 byl zcela zakopán do hloubky 0,4 m a 

zasypán zeminou. Senzor 2 byl postaven volně na terén. Pod senzor 3 byl zakopán kámen 

pravidelného kvádrového tvaru a na něj byl senzor ustaven.   
 

 
Obr. 39: Situace měření na povrchu nad tunelovou troubou 
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Obr. 40: Vlnový obraz – senzor 1 

 

Obr. 41: Vlnový obraz – senzor 2 

 

Obr. 42: Vlnový obraz – senzor 3 
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 Všechny tři vlnové obrazy pořízených záznamů jsou obdobné (Obr. 40 – 42). Je 

na nich zcela jasně patrné rozčasování celé nálože na jednotlivé časové stupně a délka všech 

tří záznamů je 10 s, což odpovídá délce prováděné trhací práce. Každý vlnový obraz má 

všechny tři osy ve stejném měřítku, ne tak už jednotlivé vlnové obrazy záznamů mezi sebou. 

S ohledem na odečet maximálních amplitud rychlosti kmitání se jednotlivé záznamy liší   

(Tab. 14).  

 
Tab. 14: Velikosti maximálních amplitud rychlosti kmitání na záznamech jednotlivých 

senzorů 1 až 3 

 
 
 Maximální amplitudy rychlosti kmitání u senzoru 1 (zcela zakopaný), resp. u senzoru 

3 (ustavený na zakopaném kamenu) vykazují na všech třech složkách, i na dopočítané 

prostorové složce hodnoty až o 100% vyšší než u senzoru 2, který byl volně postavený na 

terénu. Naopak při srovnání senzoru 1 a 3 mezi sebou se hodnoty nijak výrazně neliší. Rozdíl 

mezi hodnotami maximálních amplitud rychlosti kmitání u senzoru 1, resp. 3 a senzoru 2 je 

dán výrazně lepším přenosem vibrační energie, a to jak pro senzor zcela zakopaný, kdy je 

senzor celý v kontaktu se zeminovým prostředím, tak pro senzor stojící na zakopaném 

kamenu, kdy na kontaktu hornina a senzor nedochází k tak výraznému tlumení jako na 

kontaktu zemina a senzor. 
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Frekvenční rozsah záznamů je u všech tří senzorů v rozmezí od 20 Hz do cca 100 Hz a 

jednotlivá spektra jsou si velice podobná.  (Obr. 43 – 45). 

 

 
Obr. 43: Frekvenční spektrum – senzor 1 

 

 
Obr. 44: Frekvenční spektrum – senzor 2 

 

 
Obr. 45: Frekvenční spektrum – senzor 3 
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8 EXPERIMENTÁLNÍ SEIZMICKÉ MĚŘENÍ – VLIV UCHYCENÍ 

SENZORU SEIZMICKÉ APARATURY 
 

Cílem tohoto experimentálního měření bylo zjistit rozdíl mezi volně stojícím        

(Obr. 46) a pevně k podkladu uchyceným senzorem. Za tímto účelem byl vytvořen k senzoru 

ViGeo 2 upevňovací třmen, kterým je tento rychlostní senzor za pomoci dvou vrutů do 

hmoždinek pevně přitažen k podkladu (Obr. 47). Všechna měření byla prováděna seizmickou 

aparaturou Gaia 2T osazenou současně dvěma senzory ViGeo 2 při vzorkovací frekvenci 

digitálního záznamu 250 Hz. Vzájemná osová vzdálenost obou senzorů byla 0,2 m. Jako zdroj 

seizmického buzení byl použit úder kladiva (hmotnost 1200 g). 
 

        
            Obr. 46: Volně stojící senzor                        Obr. 47: Uchycený senzor 
 

 

8.1 Kruhové laboratorní měření 
 

První experimentální měření bylo realizováno na lité betonové podlaze v laboratoři. 

Pro vyloučení eventuelního nepříznivého vlivu upevňovacího třmenu bylo toto měření 

provedeno jako kruhové. Seizmický impuls byl iniciován po obvodu kruhu ve vzdálenosti 1 m 

od senzorů (Obr. 48).  

 
Obr. 48: Schéma kruhového měření v laboratoři 
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Postupně seizmický impuls přicházel ze směru sever, východ, jih, západ (viz. Obr. 48 

– římské číslice I - IV) a poté podle orientace upevňovacího třmenu (viz. Obr. 48 – arabské 

číslice 1 – 4). Cílem takto provedeného měření bylo nejen zjistit rozdíl mezi volně stojícím a 

pevně k podkladu uchyceným senzorem, ale také potvrdit či vyvrátit možný vliv upínacího 

třmenu. Pro názornost je na obrázcích 49 a 50 představen celý vlnový obraz záznamu 

pořízeného při buzení ze směru I. Všechny tři osy jsou ve stejném amplitudovém měřítku. Na 

obou vodorovných složkách je možné vysledovat u uchyceného senzoru snížení rezonance 

senzoru a rychlejší utlumení jednotlivých rázů. Amplitudový průběh na svislé složce je pro 

volně stojící a uchycený senzor obdobný. Uchycený senzor vykazuje nepatrně vyšší 

maximální amplitudu rychlosti kmitání. 

 

 
Obr. 49: Vlnový obraz volně stojícího senzoru - směr I 

 

 
Obr. 50: Vlnový obraz uchyceného senzoru - směr I 
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Na následujících obrázcích (Obr. 51 – 58) jsou ve výřezech prezentovány výsledky z 

měření podle orientace upínacího třmenu (směr 1 až 4 – viz. Obr. 48), neboť u tohoto měření 

je vliv uchycení senzoru k podkladu markantnější. Amplitudová měřítka již nejsou stejná, aby 

byl lépe čitelný průběh na horizontálních složkách, kde je výrazně menší maximální 

amplituda rychlosti kmitání oproti složce vertikální.  

 

        
Obr. 51: Volně stojící senzor - směr 1   Obr. 52: Uchycený senzor - směr 1 

 

       
Obr. 53: Volně stojící senzor - směr 2   Obr. 54: Uchycený senzor - směr 2 

 

       
Obr. 55: Volně stojící senzor - směr 3   Obr. 56: Uchycený senzor - směr 3 

 

       
Obr. 57: Volně stojící senzor - směr 4   Obr. 58: Uchycený senzor - směr 1 

 
Na obrázku 54 resp. 58 je možné vidět u přitaženého senzoru na horizontální složce 

radiální /N/ výrazný ostrý nástup s následným rychlým utlumením oproti senzoru volně 
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stojícímu. Podobný, ale ne již tak markantní jev je pozorovatelný také na obrázku 52 resp. 56 

na horizontální složce transverzální /E/. Následně byla pro srovnání provedena frekvenční 

analýza všech osmi záznamů (Obr. 59 – 66).  

       
Obr. 59: Volně stojící senzor - směr 1   Obr. 60: Uchycený senzor - směr 1 

 

        
Obr. 61: Volně stojící senzor - směr 2   Obr. 62: Uchycený senzor - směr 2 

 

       
Obr. 63: Volně stojící senzor - směr 3   Obr. 64: Uchycený senzor - směr 3 

 

       
Obr. 65: Volně stojící senzor - směr 4   Obr. 66: Uchycený senzor - směr 4 
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Ve všech spektrech u volně stojícího senzoru se na obou horizontálních složkách 

vyskytuje vždy několik píků v rozmezí od 45 Hz do 80 Hz. U uchyceného senzoru na obou 

horizontálních složkách je vždy jen jeden pík na frekvenci 80 Hz. Vertikální složka je ve 

všech osmi spektrech obdobná a bez výraznějšího píku.  

 

8.2 Kruhové ověřovací měření in-situ 
 

 K ověření předchozího experimentálního měření v laboratoři bylo totéž měření 

realizováno in-situ na asfaltové cestě. Schéma měření bylo totožné jako v laboratoři (Obr. 67) 

a seizmický impuls přicházel nejprve ze směrů I až IV a následně ze směrů 1 až 4. Celý 

vlnový obraz záznamu volně stojícího senzoru je na obrázku 68 resp. uchyceného senzoru na 

obrázku 69. 

 

 
Obr. 67: Kruhové měření in-situ 

 

S ohledem na to, že byly výsledky z měření in-situ totožné s měřením v laboratoři, 

jsou dále pro názornost představeny pouze výřezy vlnových obrazů záznamů ze směru 1 a 2 

pro senzor volně stojící (Obr. 70 a 71) resp. pro senzor uchycený (Obr. 72 a 73), tedy pro dva 

na sebe kolmé směry podle orientace upevňovacího třemenu, kde je v záznamech patrnější 
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vliv tohoto třmenu na charakter vlnového obrazu. Uchycený senzor opět vykazuje nepatrně 

vyšší maximální amplitudu rychlosti kmitání a to na všech třech složkách. 

 

 
Obr. 68: Vlnový obraz záznamu volně stojícího senzoru 

 

 
Obr. 69: Vlnový obraz záznamu uchyceného senzoru 

 
K daným čtyřem vlnovým obrazům záznamů byla opět provedena frekvenční analýza. 

U volně stojícího senzoru pro seizmické buzení ze směru 1 (Obr. 74) je na obou 

horizontálních složkách jeden výrazných pík na 70 Hz, u senzoru uchyceného (Obr. 75) je 

tento pík posunut na 85 Hz. Pro směr 2 jsou u volně stojícího senzoru (Obr. 76) na obou 
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horizontálních složkách pík na 65 Hz a na složce horizontální transverzální ještě jeden pík na 

95 Hz. U uchyceného senzoru (Obr. 77) je na obou horizontálních složkách pouze jeden 

výrazný pík na 80 Hz. 

 

  
Obr. 70: Volně stojící senzor - směr 1  Obr. 71: Volně stojící senzor - směr 2 

 

  
Obr. 72: Uchycený senzor - směr 1   Obr. 73: Uchycený senzor - směr 2 

 

    
Obr. 74: Volně stojící senzor - směr 1  Obr. 75: Volně stojící senzor - směr 2 

 

   
Obr. 76: Uchycený senzor - směr 1  Obr. 77: Uchycený senzor - směr 2 
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8.3 Experimentální měření in-situ v tunelu 
 

Logickým pokračováním laboratorních a ověřovacích měření, byla realizace měření 

in-situ v tunelu, které by umožnilo získat záznamy se širokým spektrem. Takovéto seizmické 

experimentální měření odezvy trhací práce bylo realizováno na železobetonové protiklenbě 

rekonstruovaného tunelu Jablunkov při provádění trhacích prací na jádře. Cílem měření bylo 

sledovat vliv uchycení senzoru páskovým třmenem k podkladu na charakter záznamu odstřelu 

trhavin v amplitudové a frekvenční oblasti při srovnání se senzorem volně stojícím na počvě. 

Měření probíhala v tzv. blízké zóně, tj. v našem případě ve vzdálenostech do 30 m od zdroje 

vibrací. V obou případech, kdy byla tato měření realizována, se jednalo o trhací práce 

s celkovou náloží do 18 kg, s vývrty vrtanými z počvy horní lávky a záběrem kolem 3 m. Obě 

měření byla prováděna seizmickými aparaturami Gaia2T s třísložkovými senzory typu 

ViGeo2. 
 

Schémata experimentálních měření byla totožná (Obr. 78). Pro měření I, resp. II, byla 

dvojice senzorů ViGeo2 ve vzdálenosti 20 m, resp. 24 m a digitální záznamy byly pořizovány 

se vzorkovací frekvencí 500 Hz. Senzory byly orientovány paprskově vůči vedení tunelu,  

upínacím páskovým třmenem byl uchycen senzor označený jako 2 (Obr. 79 a 80). 

 

Obr. 78: Schémata experimentálního měření I, resp. II (senzor 2 uchycen) 
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Obr. 79: Situace na železobetonové protiklenbě v tunelu 

 

 
Obr. 80: Detail usazení senzorů na primárním ostění 

 

Experimentální měření in-situ potvrdila výsledek, který byl očekáván na základě 

laboratorních měření. Došlo tedy u uchyceného senzoru k lepšímu prokreslení záznamu 

vlnového obrazu – nástupy jednotlivých časových stupňů náloží i jednotlivé píky jsou 

zřetelnější, zvláště na horizontálních složkách a záznamy jsou delší (Obr. 81 a 82 pro měření I 

a 85 a 86 pro měření II). V důsledku lepšího přenosu vibrační energie mezi senzorem a 

podkladem upnutý senzor registruje do vyšších frekvencí, což se ukázalo ve spektrech 

jednotlivých záznamů (Obr. 83 a 84 pro měření I a 87 a 88 pro měření II). Výsledky byly 

totožné pro měření I i II. 



Disertační práce: Studium seizmických projevů v okolí ražby mělkých podzemních děl 
 

 77 

          
Obr. 81: Vlnový obraz záznamu pořízeného při měření I – senzor volně stojící 

 

 
Obr. 82: Vlnový obraz záznamu pořízeného při měření I – senzor uchycený  

 

    
Obr. 83: Spektrum -  senzor volně stojící  Obr. 84: Spektrum -  senzor uchycený 
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Obr. 85: Vlnový obraz záznamu pořízeného při měření II – senzor volně stojící 

 

 
Obr. 86:  Vlnový obraz záznamu pořízeného při měření II – senzor uchycený 

 

    
Obr. 87: Spektrum -  senzor volně stojící  Obr. 88: Spektrum -  senzor uchycený 
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Výsledky z pohledu odečetů maximálních amplitud rychlosti kmitání na jednotlivých 

záznamech jsou uvedeny v tabulce 15. Provedeme-li srovnání velikostí maximálních amplitud 

rychlosti kmitání mezi volným a upevněným senzorem pro vertikální složku, pak jsou 

hodnoty srovnatelné nebo jen o cca 20 procent nižší pro senzor uchycený. Maximální 

transversální složkové amplitudy na záznamech upevněných senzorů naopak vzrostly zhruba 

na dvojnásobek. Zatím nelze z dosavadních měření provést zobecnění pro složky radiální, 

neboť na záznamech z měření I maximální složková amplitudy vzrostla o cca 30 %, na 

záznamech z měření II maximální složková amplituda nepatrně poklesla (cca 10 %). Zvýšení 

maximálních amplitud pro horizontální složky z upevněného senzoru je očekávané. U 

dopočítaných prostorových složek maximálních amplitud rychlosti kmitání pak došlo v obou 

případech ke zvýšení maximální amplitudy u uchyceného senzoru. Toto je následek lepší 

registrace vyšších hodnot frekvencí, které v záznamech z malých vzdáleností převládají. To 

dokládá i spektrální analýza záznamů. Převládající frekvence (píky) lze na spektrech záznamů 

z volného senzoru pozorovat v rozmezí 30 – 50 Hz, na spektrech záznamů z upevněného 

senzoru se nachází ještě druhý výrazný pík v rozmezí 80 – 110 Hz. 

 

Tab. 15: Velikosti maximálních amplitud rychlosti kmitání na jednotlivých záznamech 
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9 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ 

TRHACÍCH PRACÍ 
 

V následující kapitole bude představeno několik matematických modelů vytvořených 

programem Plaxis 2D. Matematické modely se budou přímo vztahovat k jednotlivým 

tunelovým stavbám, které byly představeny v předchozí kapitole a ke konkrétním problémům, 

řešeným v rámci experimentálních seizmických měření. 
 

 Obecná charakteristika tvorby matematického modelu v programu Plaxis 2D, 

vytvoření základní geometrie modelu, zadávání jednotlivých vstupních parametrů, okrajových 

podmínek a dynamického zatížení byly detailně popsány v kapitole Softwarové vybavení. 

V této kapitole budou již pouze představeny konkrétní řešené úlohy a výstupy matematických 

modelů a konfrontace s výsledky příslušných experimentálních měření in-situ. Obecně byla u 

všech zde představených matematických modelů přijata s ohledem na 2D prostředí určitá 

zjednodušení a autor si je vědom jistých omezení a nedokonalostí dvojdimenzionálního 

rotačně symetrického modelu oproti reálné situaci. 
 

 Dále tedy bude představen matematický model dynamické odezvy trhací práce 

realizované na tunelu Klimkovice, matematický model dynamické odezvy trhací práce na 

tunelu Slivenec  a matematický model dynamické odezvy trhací práce na tunelu Tomice II. 

 

9.1 Matematický model dynamické odezvy trhací práce na tunelu 

Klimkovice 
 

 V této úloze byla modelována trhací práce realizovaná na čelbě kaloty, která se 

nacházela nejblíže od sledovaného objektu (R.D. č.p. 798), na kterém byl prováděn běžný, 

kontinuální monitoring seizmické odezvy trhací práce (viz. kapitola Seizmická experimentální 

měření na tunelech). Vrstevnaté horninové prostředí v modelu odpovídá charakteristické 

geologii pro dané území a pro potřeby modelu bylo patřičně zjednodušeno. Jednotlivé vrstvy, 

které měly různý úklon a v geologickém řezu měnící se mocnost, byly do modelu 

zaimplementovány jako vrstvy vodorovné o stejné mocnosti. (Obr. 89). Fyzikální vlastnosti 

zemin a mocnosti jednotlivých vrstev byly do modelu zadány na základě výsledků inženýrsko 

– geologického průzkumu podle interních materiálů firmy INSET. (Tab. 16). Vliv podzemní 

vody v této úloze nebyl uvažován, neboť podzemní voda se ve sledovaném úseku vyskytovala 

pouze omezeně. 
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Tab. 16: Parametry horninového prostředí – tunel Klimkovice 

 
 

 
Obr. 89: Celková geometrie matematického modelu a detail umístění dynamického zatížení  

 

Koeficient dynamického zatížení byl spočítán za použití vztahu (15), přičemž 

parametry horniny vstupující do výpočtu pdyn jsou parametry horninové vrstvy v modelu, ve 

které je umístěno dynamické zatížení. Frekvence kmitání byla do matematického modelu 

zavedena z reálného záznamu průběhu rychlosti kmitání pořízeném při monitoringu technické 

seizmicity na objektu rodinného domku č.p. 798, kdy ražba procházela v nejmenší vzdálenosti 

od monitorovaného objektu, tj. ve staničení 141.576,65. Fázový posun v této úloze nebyl 

uvažován, protože zavedení fázového posunu nemá vliv na výpočet. (Obr. 90) 

 

 

Obr. 90: Dynamické zatížení – tunel Klimkovice 
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Vlastní zatížení simulující trhací práci bylo v geometrii matematického modelu 

umístěno ve formě rovnoměrného spojitého zatížení v místě kaloty. Doba působení 

dynamického zatížení byla 0,01 s. Tato hodnota vyplynula z převládající frekvence naměřené 

na monitorovaném objektu podle vztahu (16). 
 

Výstupem matematického modelu byly vlnové obrazy ve vertikálním směru (Obr. 91) 

a ve směru horizontálním transverzálním (Obr. 92) s ohledem na vedení tunelu, vykreslené 

pro bod na sledovaném objektu v matematickém modelu (Obr. 93), který přibližně odpovídal 

místu umístění seizmické stanice při kontinuálním monitoring in-situ. 

 

 
Obr. 91: Výstup matematického modelu – vlnový obraz, směr vertikální 

 

 
Obr. 92: Výstup matematického modelu – vlnový obraz, směr horizontální transverzální 
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Obr. 93: Umístění sledovaného bodu vzhledem k raženému tunelu 

 

Získané hodnoty maximálních amplitud rychlosti kmitání z matematického modelu 

byly srovnány s hodnotami získanými v průběhu seizmického monitoringu (Obr. 94) 

S ohledem na dvojdimenzionální model byla srovnána pouze složka vertikální a složka 

horizontální transverzální (Tab. 17). 

 

 
Obr. 94: Vlnový obraz záznamu trhací práce – Tunel Klimkovice, tunelová trouba B, staničení 

141.576,65, kalota (INSET) 
 
Tab. 17: Srovnání počítaných a naměřených hodnot maximálních amplitud rychlostí kmitání 
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 V rámci matematického modelu dynamické odezvy trhací práce na tunelu Klimkovice 

byl proveden ještě experimentální výpočet, kdy objekt rodinného domku byl v modelu 

nahrazen referenční stavbou o délce 50 m (např. výrobní hala či skladiště). Na základové 

desce se sledovalo ve dvaceti šesti bodech rozložení maximálních amplitud rychlosti kmitání 

ve vertikálním směru a ve směru horizontálním transverzálním (Obr. 95). 

 

 
Obr. 95: Referenční stavba v matematickém modelu se sledovanými body 

 

 Graf 20 znázorňuje rozložení maximální amplitudy rychlosti kmitání v obou 

sledovaných směrech po délce celého základu referenčního objektu. Grafy 21 a 22 představují 

závislost maximálních amplitud rychlosti kmitání v každém ze sledovaných dvaceti šesti bodů 

na vzdálenosti od dynamického zatížení.   

 

 
Graf 20: Rozložení maximální amplitudy rychlosti kmitání po délce 50 m dlouhého základu 

referenční stavby 
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Graf 21: Empirická závislost vzdálenosti od dynamického zatížení a maximální amplitudy 

rychlosti kmitání pro směr vertikální 
 

 
Graf 22: Empirická závislost vzdálenosti od dynamického zatížení a maximální amplitudy 

rychlosti kmitání pro směr horizontální transverzální 
 

Rozdíly maximální amplitudy rychlosti kmitání na sledovaných bodech po délce 

základu (velmi malá vzdálenost mezi body, cca. 3 metry) jsou až 100%. Tyto markantní 

rozdíly na malých vzdálenostech by mohly způsobit značně nerovnoměrné zatížení základové 
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desky a mohly by vést k jejímu případnému rozkmitání a následnému možnému poškození 

základové desky a budovy. Příkladem je obrázek 96, který představuje řez základovou deskou 

referenční budovy v matematickém modelu. 

 

 
Obr. 96: Řez základovou deskou referenční stavby 

 
 

9.2 Matematický model dynamické odezvy trhací práce na tunelu 

Slivenec 
 

V následující úloze byla modelována trhací práce realizovaná na jádře třípruhového 

silničního tunelu Slivenec. S ohledem na experimentální měření, které bylo v tunelu 

prováděno na částečně seškrábnutá počvě, byl model maximálně zjednodušen (Obr. 97). 

Parametry horninového masivu (Tab. 18) (jílovité břidlice) byly do modelu zadány na základě 

závěrečné zprávy o geologické dokumentaci a geotechnickém monitoringu v průzkumné štole 

„Lahovská“ (Urbanová, 2005).    Vliv podzemní vody v této úloze nebyl uvažován, čelba i 

počva ve sledovaném úseku byly zcela suché a voda zde nebyla zastižena.     
 

Koeficient dynamického zatížení byl spočítán za použití vztahu (15). Frekvence 

kmitání byla do matematického modelu zavedena na základě frekvenční analýzy pořízené 

z reálného záznamu průběhu rychlosti kmitání získaného při experimentálním měření. Fázový 

posun v této úloze nebyl uvažován, protože zavedení fázového posunu nemá vliv na výpočet. 

(Obr. 98) 
 

Tab. 18: Parametry horninového prostředí – tunel Slivenec 
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Obr. 97: Celková geometrie matematického modelu 

 

 
Obr. 98: Dynamické zatížení – tunel Slivenec 

 

Vlastní zatížení simulující trhací práci bylo v geometrii matematického modelu 

umístěno ve formě rovnoměrného spojitého zatížení v místě jádra. Doba působení 

dynamického zatížení byla 0,02 s. Tato hodnota vyplynula z převládající frekvence 50 Hz 

získané na základě frekvenční analýzy podle vztahu (16). 
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V matematickém modelu byla sledovaná maximální amplituda rychlosti kmitání ve 

směru vertikálním a směru horizontálním radiálním (s ohledem na vedení tunelu) v celkem 33 

bodech rozmístěných na modelované počvě, a to ve vzdálenosti 8,26 m až 118,9 m od 

dynamického zatížení. Na základě získaných hodnot rychlostí kmitání byly sestaveny 

modelové útlumové křivky pro oba sledované směry a tyto křivky byly konfrontovány 

s hodnotami naměřenými při experimentálním měření na počvě tunelu (Graf 23 a 24). 

Závislost maximální amplitudy rychlosti kmitání na vzdálenosti od 

zdroje dynamického zatížení - vertikální složka
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Graf 23: Konfrontace reálných hodnot maximálních amplitud rychlosti kmitání 

s namodelovanou útlumovou křivkou pro tunel Slivenec – vertikální směr 
 

Závislost maximální amplitudy rychlosti kmitání na vzdálenosti od 

zdroje dynamického zatížení - horizontální složka radiální
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Graf 24: Konfrontace reálných hodnot maximálních amplitud rychlosti kmitání 

s namodelovanou útlumovou křivkou pro tunel Slivenec – horizontální směr radiální 
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9.3 Matematický model dynamické odezvy trhací práce na tunelu 

 Tomice II 
 

 V poslední představené úloze byla modelována odezva trhací práce realizované na 

kalotě tunelu Tomice II. Cílem bylo namodelovat útlumovou křivku na povrchu nad 

realizovaným tunelem, která byla následně konfrontována s reálným měřením in-situ. 

Geometrie modelu v podélném řezu tunelu (Obr. 99) a parametry hornin (Tab. 19) byly 

zaimplementovány na základě projektové dokumentace poskytnuté firmou Subterra (Tomeček 

a Lešner, 2009, Velebil, 2010). 

 

 
Obr. 99: Geometrie matematického modelu na základě projektové dokumentace 

 

Horninový masiv je ve sledovaném úseku tvořen granitoidy. Horniny skalního 

podkladu jsou postiženy prakticky všemi stupni zvětrání (zcela a silně zvětralé – C1G a C2G; 

mírně zvětralé – C3G; navětralé – C4G). Kvartérní pokryv je v trase tunelu zastoupen pouze 

velmi omezeně a mělko pod povrchem přechází do písčitých zvětralin skalního podkladu. 

Převažujícím typem zemin je tuhá až pevná písčitá hlína, krytá hnědou slabě humózní písčitou 

hlínou. Tunel je veden mělce pod povrchem, nadloží se v tomto úseku pohybuje kolem 6 m až 

8 m. V modelu nebylo uvažováno s hladinou podzemní vody, neboť hladina zde není 

souvislá. Spíše se zde jedná o lokální zvodně, vázané na izolované systémy náhodně 

propojených, nezajílovaných puklin, které prostupují zcela nepropustným pevným masivem. 
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Tab. 19: Parametry horninového prostředí – tunel Tomice II 

 
 

 

Koeficient dynamického zatížení byl spočítán za použití vztahu (15). Frekvence 

kmitání byla do matematického modelu zavedena na základě frekvenční analýzy pořízené 

z reálného záznamu průběhu rychlosti kmitání získaného při experimentálním měření. Fázový 

posun v této úloze nebyl uvažován, protože zavedení fázového posunu nemá vliv na výpočet. 

(Obr. 100) 

 

 
Obr. 100: Dynamické zatížení – tunel Tomice II 

 

Vlastní zatížení simulující trhací práci bylo v geometrii matematického modelu opět 

umístěno ve formě rovnoměrného spojitého zatížení v místě kaloty. Doba působení 

dynamického zatížení byla 0,025 s, přičemž tato hodnota opět vyplynula z převládající 

frekvence 40 Hz získané na základě frekvenční analýzy podle vztahu (16). 
 

 Obdobně jako v předchozím případě byla sledována maximální amplituda rychlosti 

kmitání ve směru vertikálním a ve směru horizontálním radiálním a to na povrchu ve směru 

ražby tunelu. Ve vzdálenosti 8 m až 55 m od dynamického zatížení bylo na modelovaném 

povrchu rozmístěno 10 bodů a na základě hodnot maximálních amplitud rychlosti kmitání 

v těchto bodech byly sestaveny útlumové křivky pro oba příslušné směry a tyto křivky byly 

opět konfrontovány s reálnými hodnotami naměřenými během experimentálního měření (Graf 

25 a 26).  
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Graf 25: Konfrontace reálných hodnot maximálních amplitud rychlosti kmitání 

s namodelovanou útlumovou křivkou pro tunel Tomice II – vertikální směr 
 

 
Graf 26: Konfrontace reálných hodnot maximálních amplitud rychlosti kmitání 

s namodelovanou útlumovou křivkou pro tunel Tomice II – horizontální směr radiální 
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10 ZÁVĚRY 
 

Disertační práce je zaměřena na studium seizmických účinků trhacích prací v blízké 

zóně. V kapitole Seizmická experimentální měření na tunelech byly představeny výsledky a 

analýzy seizmických měření z šesti tunelů budovaných na území České republiky. V pěti 

případech se jednalo o vlastní experimentální měření odezvy trhací práce v blízké zóně a to ať 

už přímo v raženém tunelu na počvě nebo na povrchu nad raženým tunelem. V posledním, 

šestém případě šlo o zpracování rozsáhlého souboru dat pořízeného v průběhu běžného 

geotechnického monitoringu. Geologická situace na jednotlivých sledovaných lokalitách byla 

různá. Získaná data byla použita k vykreslení Langeforsova empirického vztahu do grafické 

závislosti (Graf 27) a ke spočítání konstant přenosu K (Graf 29). 

 
Graf 27: Empirické závislosti redukované vzdálenosti a maximální amplitudy rychlosti 

kmitání získaná pro data z šesti sledovaných tunelů 
 

Pro tunel Olbramovice byla závislost těsná s koeficientem korelace R2 = 0,87. U 

tunelů Tomice I a Tomice II byly získány poněkud volnější závislost s koeficienty korelace   

R2 = 0,49 resp. R2 = 0,65. Z měření na počvě tunelů Jablunkov a Slinevec byla opět získána 

velice těsná závislost redukované vzdálenosti na maximální amplitudě rychlosti kmitání, tedy 

R2 = 0,81 resp. R2 = 0,89. Naopak u tunelu Klimkovice všechny tři sestavené závislosti 

vykazují korelace, jejichž koeficient R2 nepřesáhl pro žádný výběrový soubor hodnotu 0,17. 

Protože v tomto případě k reinterpretaci nebyly k dispozici záznamy vlnových obrazů, ale 

pouze odečtené maximální amplitudy kmitání, můžeme o důvodech jen spekulovat. 



Disertační práce: Studium seizmických projevů v okolí ražby mělkých podzemních děl 
 

 93 

Nejpravděpodobnější důvody jsou různorodý seizmický projev malého množství odstřelené 

mezní nálože trhaviny a složitá geologická stavba (způsobující komplikovaný vlnový obraz). 

Celý soubor dat hodnocený jako jeden celek pak vykazuje velmi příznivou a těsnou korelaci s 

koeficientem korelace R2 = 0,88 (Graf 28). 

 
Graf 28: Empirické závislosti redukované vzdálenosti a maximální amplitudy rychlosti 

kmitání získaná pro celý soubor dat 
 

Získané závislosti jsou statisticky významné, volnější závislosti jsou zpravidla získány 

pro malé hodnoty vzdáleností (resp. redukovaných vzdáleností). Z toho plyne, že 

kvazihomogenní geologické celky, v nichž by se definoval zákon útlumu seizmických vln pro 

malé vzdálenosti, musí být definovány s menší variabilitou posuzovaných parametrů. 
 

Koeficient přenosu prostředí K (závisící na podmínkách odstřelu, vlastnostech 

přenosového prostředí, druhu trhaviny, …) nabývá ve sledovaném souboru dat hodnot z velmi 

širokého intervalu (X0 – X00 kg-1/2.m2.s-1). Pro každý představený případ byly vypočteny dvě 

hodnoty konstant přenosu K, a to pro nejmenší (K1) a největší (K2) redukovanou vzdálenost 

(při maximální amplitudě rychlosti kmitání v dané redukované vzdálenosti) (Tab. 20). 
 

Graf 29 znovu dokladuje uvedený poznatek, že pro větší vzdálenosti, v našem případě 

řádově nad 40 m, získáváme poměrně homogenní soubor koeficientů K s relativně malým 

rozptylem. Pro vzdálenosti pod 40 m však mají koeficienty přenosu prostředí K výrazně větší 

rozptyl a tato závislost není dobře definovatelná. To souvisí mj. také s použitím dat z lokalit 

s různou geologickou stavbou. Koeficienty K jsou v grafu konfrontovány s teoretickými 
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koeficienty přenosu prostředí dle ČSN 73 0040 (červená křivka) a jak je uvedeno výše, 

teoretické hodnoty nekorespondují s hodnotami reálnými. 

 
Graf 29: Empirické závislosti koeficientu přenosu prostředí K na vzdálenosti pro data z šesti 

sledovaných tunelů – konfrontace s ČSN 73 0040 
 

Tab. 20: Přehled krajních hodnot konstanty přenosu K pro sledované tunely 
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Následující dvě kapitoly se zabývaly problematikou ustavení a uchycení senzoru 

seizmické aparatury v blízké zóně. Problematiky byla řešena jak laboratorně tak in-situ a 

výsledky byly interpretovány v amplitudové i frekvenční oblasti. 
 

Z měření na počvě tunelu v blízké zóně lze s ohledem na průběhy rychlosti kmitání 

zaznamenané trhací práce brát za objektivní pouze záznamy senzorů II a IV, tedy buďto 

senzor zcela zasypaný nebo senzor volně stojící bez přitížení. Záznamy senzorů I a III 

(přitížení kamenem v kontaktu resp. kámen bez kontaktu s počvou) jsou výrazně zkresleny 

vlivem přitížení kamenem a nelze je tedy považovat za hodnověrné.  
 

Z předešlého vyplývá, že pokud se nedá senzor důkladně připevnit k podkladu, je lepší 

jej nechat na počvě volně stát. Pokud to podklad umožňuje, je možno senzor celý nebo 

alespoň částečně zahloubit, což na rozdíl od libovolného přitížení nemá žádný vliv na průběh 

záznamu. Rozdíly mohou být při odečtu maximální amplitudy, zahloubený senzor bude 

vykazovat maximální amplitudy vyšší, resp. při stanovení frekvenčního obsahu záznamu, 

zakopaný senzor bude registrovat do vyšších frekvencí. 
 

Měření na povrchu nad raženým tunelem v blízké zóně potvrdilo předpoklad získaný 

při odečtu maximálních amplitud rychlosti kmitání u předešlého měření při zahloubení 

senzoru. Zakopaný senzor do terénu na povrchu registroval až o 100% vyšší hodnoty. Stejně 

tak frekvenční rozsah záznamů byl širší.  
 

Při laboratorním kruhovém měření došlo v amplitudové oblasti u uchyceného senzoru 

k výraznému omezení parazitní rezonance senzoru. Záznam na vodorovné složce má ostřejší 

nástupy s následným rychlejším utlumením amplitudy. Toto omezení rezonance senzoru je 

však významné pouze při buzení ve směru páskového třmenu. Ve frekvenční oblasti u 

uchyceného senzoru došlo k posunutí píků do vyšších frekvencí (cca o 20 Hz), tedy o 

zpřesnění frekvenčního obsahu záznamu. Experimentální kruhové měření, prováděné in-situ 

na asfaltové cestě potvrdilo výsledky kruhového měření v laboratoři. Při těchto dvou 

experimentálních měřeních nebyla sledována hodnota maximální amplitudy rychlosti kmitání, 

neboť nebyl použit přesný zdroj (jen úder). Sledován byl pouze průběh rychlosti kmitání a 

příslušná spektra. 
 

Z předešlého vyplývá, že při tomto experimentálním měření jak v laboratoři na 

betonové podlaze tak in-situ na rovné asfaltové cestě byla potvrzena účelnost použití 

upínacího páskového třmenu k uchycení senzoru k podkladu. Lepší kvalita se projevuje 

hlavně v záznamu vyvolaného jevu, je však  limitována orientací páskového třmenu.  
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Měření v raženém tunelu prokázalo shodu mezi laboratorním měřením a měřením in-

situ. Při použití páskového třmene lze pořizovat záznamy, které mají mnohem lépe zachyceno 

kmitání na vyšších frekvencích, zvláště na horizontálních složkách. Významný je také vliv 

upevnění senzoru na velikost maximálních špičkových amplitud rychlosti kmitání. 
 

V poslední kapitole byly navíc představeny celkem tři matematické modely 

seizmického efektu trhací práce v blízké zóně, prováděné v mělce budovaném podzemním 

díle (tunelu). Všechny tři modely byly realizovány programem Plaxis 2D. S přijetím určitých 

zjednodušení a akceptováním některých nedokonalostí dvojdimenzionálního modelu zde byla 

částečně ověřena použitelnost tohoto programu pro řešení daných dynamických úloh.  
 

V matematických modelech bylo zadáno dynamické zatížení za pomoci vzorce 

profesorky Fotievové. Tento vzorec však nezahrnuje parametry konkrétní prováděné trhací 

práce (mezní nálož), pouze parametry prostředí, v kterém je trhací práce prováděna.  
 

Celková geometrie modelů byla kvůli náročnosti výpočtu zjednodušená v geologii a 

některé aspekty, jako je např. tektonika, nelze za pomoci tohoto programu vůbec zohlednit. 

To  vede ke zjednodušení a zrychlení celého výpočtu, ale také k jisté nepřesnosti. V modelu 

také nelze zahrnout různé anomálie, které jsou pravděpodobně způsobeny buďto lokální 

geologickou anomálií nebo nedodržením pasportu trhacích prací (např. přebitím nálože).  
 

Navrhovaný postup ukazuje, že i přesto lze dosáhnout shody mezi reálnými hodnotami 

maximální amplitudy rychlosti kmitání naměřenými in-situ a hodnotami spočítanými 

matematickým modelem. Takovýto matematický model může být součástí projektové 

dokumentace tunelu, resp. podzemní stavby a sloužit jako podklad pro pasport trhacích prací 

(dimenzování mezní nálože) a případná opatření v rámci realizované stavby s ohledem na 

povrchovou zástavbu. Popřípadě mohou být výsledky matematického modelu součástí 

inverzní analýzy geotechnického monitoringu a jako podklad pro měření seizmické odezvy 

trhacích prací (možná očekávaná maximální amplituda, volba rozsahu aparatury a spouštěcí 

úrovně, výběr sledovaných objektů na povrchu). 
 

Veškeré nepřesnosti a nedostatky dvojdimenzionálního modelu by do budoucna měl 

odstranit plnohodnotný 3D model realizovaný v některém z programových systémů jako je 

Cesar LCPC CLEO 3D nebo Midas GTS. Toto však nebylo primárním cílem předkládané 

disertační práce a  bude tato problematika spadat do oblasti dalšího zkoumání. Stejně tak je do 

budoucna plánován výzkum zaměřený na měření seizmické odezvy trhací práce přímo na 

primárním železobetonovém ostění tunelu. 
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