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Klí ová slova: ražba tunel  s vysokým nadložím, projekt Hédinsfjörður, extrémní 

p ítoky podzemních vod, realizace tunelu, problematika, zkušenosti, analýzy, návrhy ešení.  

Doktorská diserta ní práce: rozebírá problematiku výstavby horizontálních 

podzemních d l ve skalních horninách s vysokým nadložím a extrémními (neo ekávanými) 

p ítoky podzemních vod. Diserta ní práce analyzuje získané zkušenosti p i výstavb  tunelu 

Hédinsfjörður na Islandu a vychází ze znalostí realizace obdobného projektu tunelu Lærdal 

v Norsku.  

Cílem doktorské diserta ní práce: je popis metody výstavby a prezentace 

technologie ražeb tunel  s vysokým nadložím. Práce by m la definovat konkrétní 

technologie ražeb tunelu Hédinsfjörður  se zam ením na neo ekávané situace zastižené p i 

ražb , zejména na extrémními p ítoky podzemních vod. Technickým p ínosem práce bude 

modelová analýza pomocí  programu Q-system, ve kterém navrhnu dimenzi výztuže tunelu 

pro dv  rozdílné geologické charakteristiky zastižené p i ražb  tunelu. 
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ANOTATION 

eliš, P. Výstavba horizontálních podzemních d l ve skalních horninách s vysokým 

nadložím a s extrémními p ítoky podzemních vod - zkušenosti z ražby tunelu Hédinsfsfjörður 

na Islandu. Doctoral Dissertation. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty 

of Civil Engineering, Departement of  Geotechnical and Undergound engineering, June 

2012, pgs. 81. 

Key Words: High overburden tunnel excavation, Hédinsfjörður tunnel project in 

Iceland, extreme inflows of groundwater, implementations, problems, experiences, analysis, 

solutions proposals.

Doctoral dissertation work: Analyzes the construction of horizontal underground

workings in rocks with high overburden and extreme (unexpected) groundwater inflows. 

Doctoral dissertation analyzes the experiences gainded during the construction of 

Hédinsfjörður project in Iceland based on the knowledge and implementations of similar 

project Lærdal in Norway. 

The aim of this report: Is to elaborate on theoretical material that will bring more 

light into current construction of horizontal underground projects. On top of this, one of the 

outcomes is a description of methodology and presentation technology  of tunnels 

excavation with high overburden. Work defines specifed technology in Hédinsfjörður 

project, focusing on unexpected situations aimed  at minting, in particular extreme inflows 

of groundwater. The technical contribution is analysis model using  Q-system suggesting the 

dimension of the tunnel reinforcement for two differnet geological features encountered 

dutiny the excavation of tunnel. 
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1. ÚVOD DISERTA NÍ PRÁCE 

Tématem p edkládané diserta ní práce je analýza realizace horizontálních 
podzemních d l ve skalních horninách s vysokým nadložím a s extrémními p ítoky 
podzemních vod. Text diserta ní práce se snaží o reflexi získaných zkušeností  z ražby 
tunelu Hédinsfsfjörður na Islandu v implementaci znalostí s obdobným projektem tunelu 
Lærdal v Norsku. 

P i realizaci horizontálních podzemních staveb, a  již tunel  velkých profil , nebo 
jen malých liniových podzemních d l se soudobí projektanti a stavitelé nemohou vyvarovat 
r zných problém  a úskalí, které je p i výstavb  t chto d l mohou ve zna né mí e ekat. Již 
z minulosti jsou známy p ípady rozestav ných nebo nedokon ených podzemních d l práv
z d vod  závažných výrobn -technických, které nedovolily tyto projekty v plné mí e 
realizovat.  

Mnohdy mohly být za výsledek nezdaru k úplnému dokon ení stavby t eba jen  
vysoké ambice projektant  nebo celková pompéznost díla. Nebo také k neúsp chu vedla 
skute nost velmi náro ných p írodn -technických podmínek, které nebylo možné zvládnout 
v sou innosti technicko-ekonomických. R zné kombinace obou p edešlých faktor
v závislosti na aktuálních výrobn -technických problémech p i výstavb  a práv  dané 
výrobn -technické možnosti stavitel  narážejí na otázku ekonomickou, která je nedílnou 
sou ástí již p edvýrobní p ípravy každého projektu. Proto je velmi úsp šné po stránce 
p edvýrobní p ípravy v závislosti na ekonomických faktorech realizovat dílo již ve fázi 
p edprojektové a ešit d sledky výstavby již p ed zapo etím vlastních prací. 

Možnosti dnešních tunelá ských firem uplatnit se na domácím nebo i zahrani ním 
trhu dle a  s sebou nesou v první ad  posouzení otázky finan ních ukazatel  náklad
na projekci, nákup, výrobu, realizaci a dokon ení, od kterých se práv  odvíjí nákladové 
kalkulace ur itého daného projektového díla. Vlastní realizace díla po stránce výrobn -
technické je proto na výše uvedeném faktu p ímo závislá.  
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2. P EHLED SOUDOBÉHO STAVU    

2.1 Cíle a význam práce, ešená problematika 

Tato práce se v první ad  snaží o definici všech zásadních otázek realizace projektu 
tunelu Hédinsfjörður na Islandu. V další ad  si klade za cíl nalezení odpov dí na technické 
problémy p i realizaci tohoto náro ného projektu a v neposlední ad  si práce klade za cíl  
vyty ení hranice mých znalostí. Odpov di na otázky individuálního charakteru jsou pro m
v této práci zásadní. Hlavním d vodem pro mne je nalezení odpov dí na mnohdy 
„ne ešitelné problémy“ a pou ení se z t chto situací do budoucího profesního života. 

Soudobé ešení problém  p i realizaci podzemních d l se v mnohém podobá d íve 
ešeným otázkám p i klasických metodách ražeb, a to i p esto, že dnes se používají nové 

moderní technologie a nové nebo modifikované metody. Shoda je zejména v tom, že  jednu 
z hlavních rolí hrají zastižené inženýrskogeologické a hydrogeologické pom ry v trase 
podzemního díla. Z hlediska výše uvedeného má proto velmi významnou úlohu 
inženýrskogeologické sledování stavby, v ad  p ípad   p ehlížené a nedoce ované. Jeho 
význam je  p edevším v tom,  že vytvá í obraz o skute né geologické situaci v trase tunelu   
a spojit  ji dokumentuje, vyjad uje kvalitu horniny p íslušným  po tem klasifika ních bod      
a umož uje zat íd ní výrubu do odpovídající technologické t ídy, z ehož lze odvodit          
a vhodn  navrhnout metodu ražby v etn  všech dalších souvislostí. Avšak dostupnost 
nových metod pro zpracování t chto otázek nám dnes dává velký potenciál k tomu, 
abychom se s t mito t žkostmi vyrovnali a v as navrhli vhodná opat ení. 

V dob , kdy jsem tuto práci na Islandu psal, (v erveneci a srpnenu 2010, následn
jsem pak práci upravoval v Helsinkách na ja e 2012) probíhalo v tunelech Hédinsfjörður 
st íkání krycí vrstvy betonu na izolacích PE foam,  dále st íkání na izolacích z materiálu 
GSE a zást ik betonem t ch ástí tunelu, kde na základ  mnou provedených m ení byla 
zjišt na nedostate ná tlouš ka ost ní. K dokon ení st íkaného betonu došlo v pr b hu 
m síce ervence. Následn  potom byly odstran ny ur ité vady a nedod lky. Za zkušebního 
provozu díla probíhaly práce, které jsou zahrnuty v harmonogramu díla. 

Základním problémem dokon ovaného díla byla koordinace prací na projektu. Tyto 
práce vycházejí z technologických postup   

 Je z ejmé, že na takovémto, tém  11 km dlouhém díle, investovaného z prost edk
 bylo nutné mít veškeré práce, které probíhaly sou asn , velice dob e 

zorganizovány. Již jen z toho hlediska, že pokud se provádí ur itá innost, která zamezuje 
pr jezdu mechanizace v ásti tunelu Siglufjörður, nelze p edpokládat strojní práce na tunelu 
Ólafsfjörður a naopak. Proto bylo naším cíle zorganizovat veškeré innosti koordinovan , 
ucelen  a pokud možno s ur itou návazností. V ím, že výsledek se nám ve finále povedl a 
dokon ené práce nám toho jsou d kazem. 

I p es nep íznivý stav ekonomiky Islandu, která na po átku minulého roku stála p ed 
státním bankrotem a odolávala vnit n -politickým tlak m, byl tento projekt dokon en           
a slavnostn  otev en 2. íjna 2010 za p ítomnosti nejvyšších státních p edstavitel  Islandu. 

Dílo si tak prošlo více i mén  všemi možnými úskalími a po více jak ty ech letech 
tak budou moci Islan ané využívat tuto stavbu ke svému prosp chu.   
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V ervenci a srpnu 2010 byla dokon ována pokládka a hutn ní subzákladních ástí 
vozovky, dále pak t leso vozovky a ásti silni ního spodku a vršku. Zahájení finální fáze 
pokládky živi ného povrchu bylo na programu druhého ervence v ásti Siglufjörður. V 
úseku tunelu Ólafsfjörður práce pokra ovaly dle aktuálního vývoje a korespondovaly 
s dokon ením st íkaného betonu ost ní. Samoz ejm  probíhaly innosti elektroinstala ní, 
vzduchotechnické a další, které jsou spojené s uvedením díla do provozu. Prorážka tunelu 
Ólafsfjörður byla provedena 7. dubna 2009. S ražbami se za alo v zá í 2006 a celková délka 
ražeb dosáhla 10575 m. Je t eba podotknout, že veškeré zkušenosti získané p i realizaci 
tohoto díla mi byly a nadále jsou velmi d ležitým pomocníkem p i sestavování práce           
a rovn ž také v pracovním život . Za tyto zkušenosti jsem vd en a v ím, že je budu moci i 
nadále zúro ovat p i dalších zajímavých projektech a budu tak moci p ispívat k p edcházení 
možných problém  p i jejich realizaci. 

Na tomto projektu jsem m l možnost pracovat již od zahájení ražeb v zá í 2006 jako 
stavební technik (nejprve jako mistr, následn  jako stavbyvedoucí a v záv ru jsem jako 
jediný stavbyvedoucí celý projekt dokon oval a odevzdával investorovi) a není proto 
náhodou, že jsem jako nosné téma své diserta ní práce, po návrhu svého školitele, zvolil 
problematiku realizace tunelu Hédinsfjörður. Po dokon ení ražeb a finálního zhotovení 
definitivní ásti st íkaného betonu jako ost ní tunelu, nerealizovala již další práce na tomto 
projektu tuzemská stavební firma, ale práce provád ly islandské spole nosti. Rovn ž p i 
t chto pracích jsem se aktivn  ú astnil a na Islandu jsem p sobil až do poslední fáze prací 
spojených s hydroizolacemi a s izolacemi proti mrazu. Proto se domnívám, že jsem schopen 
analyzovat veškeré provád né innosti na tomto projektu. 

Je nutno dodat, že po otev ení tunelu a zprovozn ní komunikace 2. íjna se velice 
usnadnilo spojení a doprava pro tam jší obyvatele  mezi m sty Ólafsfjörður a Siglufjörður   
a toto dílo se rovn ž stalo vyhledávaným cílem pro všechny obyvatele a návšt vníky 
ostrova. Stavba tak slouží bez jakýchkoli problém  a jen je t eba doufat, že ekonomická 
situace na Islandu bude více naklon na n jakým dalším podobným projekt m. 
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3. VŠEOBECNÉ VÝSLEDKY DISERTA NÍ PRÁCE 

3.1 Aplikace zkušeností z  výstavby tunelu Lærdal v Norsku s vysokým 
nadložím implementované pro realizaci tunelu  Hédinsfsfjörður 

 na Islandu 

3.1.1 Úvod, získané zkušeností  

V roce 1999 byl v Norsku dokon en tunel Lærdal. Ze zkušenostní inženýr                
a stavitel  získaných p i realizaci tohoto podzemního díla byly erpány mnohé poznatky p i 
stavb  tunel  Siglufjör ur a Ólafsfjör ur na Islandu. Oba tyto tunely byly realizovány 
v horninovém masívu s vysokým nadložím v obdobných inženýrskogeologických chara-
kteristikách s extrémními projevy tzv. „high stressu“.  

Jako stavební technik jsem se p i realizaci projektu Hédinsfsfjörður na Islandu opíral 
z na erpaných informací o výstavb  tunelu Lærdal v Norsku.  Jak definuje 

 ve svých charakteristikách, tak tunel Lærdal 
dosahuje celkové délky 24,5 km, což je zhruba dvojnásobek našeho projektu na Islandu. 
Maximální výška nadloží inila až 1450 m, což odpovídá svislému nap tí o velikosti 39 
MPa (390 bar ). Navíc tém  20 km z celkové délky tunelu bylo raženo v masívu s nadloží 
vyšším než 800 m. Úrove  „hight stressu“ tak m la rozli né hodnoty v celé trase 
podzemního díla. Tyto hodnoty nebyly vždy závislé pouze na velikosti nadloží. Každá 
hodnota nap tí v dané oblasti odpovídala danému typu horniny v závislosti na 
inženýrskogeologických a hydrogeologických vlastnostech zastiženého prost edí. I p es 
velikost nadloží byla hlavní linie nap tí charakterizována ve sm ru subhorizontálním 
( ádov  cca 80%). Na vybraných místech tunelu byla provedena m ení „in-situ“. Provád l 
se zde geotechnický monitoring m ení nap tí a zejména  deformací. Na základ  t chto 
m ení byla definována rozrušená oblast v závislosti na tlakových projevech daných výškou 
nadloží až do vzdálenosti 3,5 m za líc ost ní tunelu. 

V tomto p ísp vku uvádím zkušenosti, které byly získány p i realizaci tohoto 
podzemního díla. Jednalo se o r zné stupn  chování horninového masívu v závislosti na 
výšce nadloží. Stejn  tak, jako p i ražbách tunelu Lærdal v Norsku, tak i pro ražby tunel
Siglufjör ur a Ólafsfjör ur na Islandu bylo charakteristické primární vyztužení podzemního 
díla svorníky a následn  st íkaným betonem. Jednalo se hlavn  o úseky ražeb s nízkým, 
nebo s malým stupn m porušení masívu trhlinkami nebo st edn  rozvoln né úseky skalních 
hornin. V p ípadech, kdy se porušení horninového masívu projevovalo v tším množstvím 
trhlin, ádov  20 % plochy výrubu p i záb ru 5 m (± 0,6 m) a hydrogeologické podmínky 
byly charakterizovány p ítoky podzemní vody do prostoru elby  50 l.min-1 bylo primární 
ost ní dopln no v každém kroku (záb ru) st íkaným betonem minimální tlouš ky 50 mm. 
Svorníková výztuž byla instalována až následn  po zást iku každého záb ru. Pokud byla 
v záb ru shledána vyšší úrov  kvality výrubu a inženýrský geolog v etn  stavbyvedoucího 
a investora vyhodnotili pozitivn  tyto skute nosti, mohlo se následn  p istoupit k dalším 
záb r  a stávající výrub stabilizovat st íkaným betonem a svorníkovou výztuží až pozd ji,   
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a to pouze v horní ásti klenby. V takovýchto p ípadech se tedy ponechávala spodní ást 
profilu nezast íkána betonem. Po dobu n kolik týdn  nebo i m síc  se zde mohlo 
projevovat p sobení zatížení vysokého nadloží a docházet k projev m rozvol ování nebo 
drolení hornin 

Pro dopln ní úvodní ásti této kapitoly je d ležité dodat, že v oblastech, kde bylo 
primární ost ní zast íkáno drátkobetonem se rovn ž porovnávala finan ní náro nost na 
použití st íkaného betonu bez drátk . D vodem byla hlavn  snaha minimalizovat finan ní 
náro nost pro použití drátkobetonu v oblastech s velkým zatížením od výšky nadloží (tyto 
cenové náklady a porovnání uvádím v grafech v další ásti doktorské práce).  Proto byly pro 
nás p i realizaci primárního a sekundárního ost ní tunelu Ólafsfjör ur tyto informace velice 
d ležité a kubatura st íkaného betonu (v závislosti na tlouš ce ost ní) se tak snížila. 

3.2 Tunel Lærdal, základní údaje 

24 km dlouhý tunel Lærdal v Norsku byl realizován od roku 1995. Ražba byla 
rozd lena do t ech úsek , razilo se tak sou asn  na t ech pracovištích. Hlavní dodavatel 
stavby „The Public Road Authority“  realizoval 11 km úsek od západu, spole nost 
„NCC / Eeg Henriksen“ realizovala 13 km ást tunelu v etn  dvou p ístupových štol 
dlouhých 2,1 km. Tyto štoly se p ipojovaly k hlavnímu tunelu ve vzdálenosti 6,5 km od 
portálu Lærdal. Prorážka tunelu ze strany Lærdal byla v únoru 1999 a ze strany Aurland 
v ervnu 1999. 

Základním typem hornin byly ruly, asto se vyskytující ruly s dikovými kompozity 
z období prekambria. V horninovém masívu byly velice z ídka deformace dopln ny 
akustickými projevy. V oblastech, kde se vyskytovala vysoká spole ná frekvence t chto 
hornin nebyly zaznamenány žádné, nebo jen velmi nízké ú inky velkého zatížení 
horninového masívu. Je velice d ležité uvést, že naopak za více jak t i roky ražeb byly 
pozorovány všechny druhy nap tí a to zejména v oblastech, které byly zastoupeny dikovými 
systémy s obsahem drolivých b idlic nebo sediment . V další ásti práce se budu t mito 
skute nostmi zabývat.  
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Tyto zna né zm ny stability horninového masívu inily velký problém zejména 
v p ípadech, kdy pod nezabezpe eným výrubem m ly pracovat lidé. Z d vody astých zm n 
stabilitních vlastností masívu (také áste n  z d vodu nezkušenosti osádky pracovat 
v takovýchto podmínkách) byly týdenní výkony ražeb prom nlivé v rozmezí od 30 m do 85 
m. Nedostate ná stabilita horninového masívu tak vykazovala mnohem v tší deformace ve 
srovnání s oblastmi ražeb, kde byly stabilitní podmínky konstantní. Oblasti bez primárního 
ost ní tunelu v t chto nestabilních podmínkách se tak mohou deformovat po mnoho let.  

V mnohých p ípadech sta í pouze vizuální kontrola a dobré zkušenosti stavitel
k predikci problému. N které zkušenosti byly získány p i p edchozích situacích vyztužování 
výrubu a byly tak s úsp chem praktikovány p i dalším postupu 

  
3.4 Ražba v tunelu s vysokým nadložím  

3.4.1 Režim chování horninového  masívu, implementace znalostí pro Hédinsförður 

Horninový masív, kterým prochází trasa tunelu zastává charakteristické druhy 
skalních hornin s modulem pružnosti v ádu 50 GPa. B idlicov  št pné ruly a amfibolity 
mají modul pružnosti ádov  v rozmezí od 20 GPa do 30 GPa. Tyto hodnoty tak p edur ují 
horninový masív k odlišnému chování pod nap tím z vysokého nadloží.  

Horniny s vysokým modulem pružnosti fungují jako pevný, ale k ehký materiál. Pod 
nap tím vykazují akustické projevy. Dochází k jejich deformaci drolením, praskáním a také 
se lze setkat s odštípnutím (odprysknutí) horniny do prostoru díla. Pokud je uložení t chto 
hornin v p ibližn  rovnom rném sm ru jako líc díla (okraj tunelu), tak se z t chto skalních 
blok  uvol uje velké nap tí. asto dochází k uvoln ní nap tí bez varování a lze jen t žce 
p edvídat. B žné odprysky malých blok  jsou normálním projevem. Výjimkou ale m že být 
p íklad, kdy dojde k prasknutí velkého a t žkého skalního bloku. Tím se m že spustit lavina 
destrukcí p ilehlých hornin a jejich pohyb sm rem ven (do výrubu tunelu). V tomto p ípad
je velký skalní blok pod velkým zatížením drcen, zatímco obrys díla se m že bortit (jeden 
takový p ípad byl zaznamenán na videokameru). 

Horniny s nižším modulem pružnosti jsou schopny p ijmout n které plastické 
deformace než dojde k drolení nebo odprysk m a také mohou vykázat akustické projevy 
deformace. Obecn  tyto horniny zp sobují mén  problém  než k eh í masivní ruly 
horninového masívu. Na druhou stranu se mohou tyto horniny deformovat mnohem delší 
dobu (n kdy i po celou dobu ražeb).     

Velké odštípnutí (odprysknutí) horniny se asto vyskytuje na rozhraní mezi 
masivními tvrdými rulami a slídovými rulami nebo pásy amfibolit  (protože mají rozdílné 
moduly pružností). V t chto p ípadech jsou nejvytížen jší horniny nap tí vystaveny 
nejv tšímu zatížení a tudíž jsou nejvíce vystaveny drolení. V n kterých kratších úsecích 
tunelu je horninový masív bez jakýchkoli poruch a je velice pevný (viz. další ást práce a 
popis geologických vrt ). U takovýchto oblastí se problémy s deformacemi nevyskytují.  

Tlaku mén  odolné skalní horniny jako št pné b idlice nebo na ruly bohaté slídy a 
amfibolity z ídkakdy vydávají akustické projevy a m že trvat n kolik plastických 
deformací, než dojde k jejich drolení. N kolik kilometr  tunelu bylo vyraženo bez  
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výrazného drolení t chto hornin. Zna né zm ny v charakteru a chování horninového masívu 
byly velkou výzvou pro d lníky a stavební inženýry a geology, ale také velkým pou ením 
p i ražbách na Islandu.  

V jedné zna n  veliké oblasti (na délku více jak 100 m) charakteru velkých 
diskontinuit horninového masívu s áste n  rozpukaným prost edím typu „sugar cube“ 
(kostka cukru) byly velké horninové bloky vytla eny do prostoru výrubu p i mechanickém 
obtrhávání („scaling“). N které deformace prob hly i po obtrhání výruby a projevily se až 
pozd ji.  

Charakteristické vlastnosti horninového masívu (kvalita horninového masívu „Q“) 
zastiženého ražbami tunelu Lærdal jsou definovány následovn : 

  

V takovýchto p ípadech docházelo k velice masivnímu drolení a odpryskání ihned 
po provedení trhacích prací – viz. uvedená tabulka velikostí nap tí. 

V dalších p ípadech, uvedených tímto vzorcem, nebyly zaznamenány na elbe díla 
žádné známky známky deformací. Mohly se však projevit až po n jakém asovém úseku (z 
tohoto d vodu je ve vzorci uveden koef. SRF hodnotou 5) – poznámka: Detailní definici 
ešení kvalifikace horninového masívu pomocí „Q“ systemem je uvedena v záv ru 

doktorské práce. 

Kolaps zp sobený vysokým nap tím v masívu m že být modelov  p edpovídán 
pokud porovnáváme mechanickou pevnosti skalních hornin v ur itém modelovém p ípad
(dle tab. 1). V n kterých p ípadech se m í nap tí a pevnost je známá. Norský tunel Lærdal 
nám p ináší mnohé poznatky pro ražbu pod vysokým nadložím. Ve srovnání s tunelem 
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Ólafsfjör ur však nem la tato stavba problémy s podzemní vodou jako projekt na Islandu. 
Tato situace je pon kud paradoxní, nebo  obecn  tunely s velkým nadložím nemívají 
problémy s podzemní vodou (tlakové projevy skalního masívu obvykle nedovolují pr niku 
vody p es diskontinuity). Ne vždy je to však pravidlem a tunel Ólafsfjör ur byl v mnohém 
zcela specifický a výjime ný. 

3.4 Primární výztuž tunelu Lærdal 

3.4.1 Uplatn ní nového druhu výztuže na základ  zkušeností projektant   

Ve velké ad  tunel  ve Skandinávii se ponechává primární výztuž nezast íkána ve 
spodní ásti (op í) tunelu. St íkaný beton a svorníky jsou pak jen v ásti profilu. P i 
velkých tlacích dochází k drolení a odprysk m horniny v p evislé hran  t sn  pod hranicí 
st íkaného betonu. V t chto oblastech došlo n kolikrát k prasknutí skalního bloku v tunelu 
Lærdal. Oblast porušená drolením byla až 70 cm za lícem výrubu cca 200 m od elby 
tunelu. Pro zajišt ní bezpe nosti ražeb tunelu Ólafsfjör ur bylo vždy konzultováno 
s geology a projektantem zda se op í bude nebo nebude stabilizovat st íkaným betonem. 
Naopak pro ražby tunelu Lærdal byla charakteristická zm na typu st íkaného betonu. Došlo 
ke zm n  používaného betonu bez ocelových drátku a za al se st íkat drátkobeton (dále jen 
SFR) v etn  invertu (spodní klenby). Dále se instalovaly obvykle dv ady kotev ve výšce 
0,7 m a 1,5 – 2,0 m od invertu. Všechny kotvy (typy SN a CT) se injektovaly cem. mlékem 
nebo byl ko en kotev vypln n prysky i nou kapslí. 

Další komplikace nastávají p i vrtání elby pro TP. Dochází ke drolení až odprysk m 
vrstev horniny tlouš ky 10 – 150 cm. Pokud tedy nebyly instalovány kotvy ani stabilizace 
op í st íkaným SFR, tak tyto nep íznivé skute nosti pokra ovali v každém záb ru. Krom
toho bylo velice ú inné provád t zásyp invertu p itížením rubaninou až do výše rozhraní 
op í a st íkaného betonu. Obecn  tak lze íci, že je d ležité stanovit nejnižší hranici SFR u 
op í skalního povrchu.  

3.4.2 Uplatn ní výztuže primárního ost ní p i r zném nap tí masívu 
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Z výše uvedeného vyplívá, že st íkaný beton a svorníky mají zásadní charakter pro 
stabilizaci díla. Pro dané typy masívu jsou charakterizovány  doporu ení vedoucí 
k minimalizaci drolení a uvol ování horniny. Pokud je však aplikován jen st íkaný beton 
bez podpory svorník , dojde ke stabilizaci pouze po ur itou dobu, rozvol ování za obálkou 
st íkaného betonu však bude pokra ovat a k uvol ování jednotlivých skalních desek i tak 
dojde.   

3.4.3 Využití st íkaného betonu jako primární výztuže 

Pro uplatn ní st íkaného betonu jako hlavní ásti primární výztuže bylo testováno 
nejprve využití betonu bez drátk  (bez rozptýlené výztuže – dále jen beton S).V tunelu 
Lærdal byla vymezena oblast pro testován - cca 6 km od portálu Aurland, tedy v místech 
s nejv tším p itížením od horninového masívu. Pro test bylo využito zhruba 100 m délky 
úseku tunelu. Po zahájení st íkání S betonu, zhruba po 30 m, docházelo k praskání a 
uvol ování desek horninového masívu a hlavn  k praskání nast íkaných vrstev betonu. 
Oblasti byly ozna eny sprayem a následn  musely být tyto oblasti zast íkány a zakotveny. 
Zcela jednozna n  se tak potvrzuje skute nost, že prostý beton, který byl pro tyto zóny 
použit vykazuje menší pevnost než drátkobeton, jelikož se v této oblasti nacházelo více 
otev ených trhlin a poruch. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny po ty trhlin a spár 
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v p epo tu na plochu (m2).  Z tabulky je patrné, že po et trhlin s zónovém intervalu (ve 
sm ru stani ení) zvýšil tém  na dvojnásobek a délky trhlin a spár tém  na t ínásobek (p i 
vylou ení drátkobetonu). Prostý beton m l v tší tendenci k deformaci ost ní a vykazoval 
tedy i více poruch. Z grafu závislosti lze tedy porovnat efektivitu st íkání SFR a S betonu.  

V obou p ípadech použití st íkaného betonu (betonu bez drátk  a drátkobetonu) byl 
pozorován nár st praskání a trhlin v betonu v t ch místech, kde primární ost ní bylo menší 
tlouš ky než 3-4 cm. U prostého betonu pak docházelo k trhlinám nebo v tšímu praskání i u 
tlouš ky betonu ádov  kolem 5-6 cm. Stejný efekt pak odpovídal tlouš kám 2-3 cm u 
drátkobetonu. V t chto oblastech s vysokým nadložím lze tedy detailn  analyzovat, že 
vrstva drátkobetonu charakterov  odpovídá dv mi až t emi tlouš kám vrstev primárního 
ost ní z prostého betonu.  
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3.5 M ení nap tí 

M ení a monitorování nap tí v tunelu bylo provád no velice asto. S m ením se 
za alo již od po átku ražeb a první hodnoty se nam ily v prosinci 1996 a to v oblasti 
napojení p ístupového tunelu Lærdal od portálu Aurland. Výška nadloží zde dosahovala 
hodnoty 1350 m a vzdálenost k údolí Tynjadalen byla 2,1 km. Oblast m ení byla v rastru 
18-20 m po délce cca 100 m. Hlavní ást m ení se provád la v op í tunelu, ale také 
v klenb  kde se vizuáln  nejvíce projevovala deformace. Výsledky byly pon kud 
p ekvapivé, nebo  nám charakterizovaly subhorizontální hlavní nap tí ( 1) ve sm ru 19,5° 
vertikáln  sm rem do údolí a tém  kolmo k ose tunelu. Výsledná hodnota nap tí 1 byla 
31,6 MPa. St ední hlavní nap tí 2 = 28,7 MPa bylo ve sm ru 36° paraleln  s osou tunelu 
(tj. rovnob žn  s údolím Tynjadalen). Menší hlavní nap tí 3 = 21,4 MPa ve sm ru 47° bylo 
tém  kolmo na stranu údolí. Výška nadloží by teoreticky m la dosahovat k hodnotám 
nap tí v = 36,7 MPa. Horizontální nap tí h lze kalkulovat analogicky z vertikálního nap tí 
pomocí rovnice:  

  

kde k je definováno jako:  

Ed je modul deformace (p etvárnosti) horninového masívu, jež p edpokládáme stejný 
ve sm ru horizontálním (masivní horninový masív) i ve sm ru vertikálním. Koeficient z je 
pak výška nadloží uvád ná v metrech. Modul p etvárnosti lze korelací definovat z rovnice 
vzájemného spolup sobení Ed a kvality horninového masívu Q. V p ípad , že SRF = 1 je 
hodnota Ed = 25.log10Q. V tomto p ípad  je Q = 100 a Ed = 50 GPa. Laboratorní zkoušky 
byly provedeny na stejném typu horniny a získaly jsme z nich Young v modul E hodnoty 
53,2 GPa (za pr m r p ti zkoušek).  

V homogenním skalním masívu (tém  bez diskontinuit a spár) je Young v modul a 
modul deformace tém  totožný bez výrazných odlišností (a ú ink ). Pokud používáme Ed = 
50 GPa, pak koeficient k = 0,86 a horizontální nap tí je rovno výše uvedenému vzorci ( h = 
k. v). Tedy: h = 0,86.36,7 = 31,6 MPa. Výsledná hodnota je p esn  stejná jako nam ená 
hodnota subhorizontálního nap tí ( 1). 

Druhé m ení nap tí bylo provedeno 2 km západn  od prvního m ení. Výška 
nadloží v tomto míst  byla cca 1400 m. Hodnoty nap tí by tak m ly být teoreticky o n co 
málo vyšší než v prvním p ípad . M ení se provád lo v op í tunelu (cca 2,8 m za ost ním 
tunelu). Hlavní nap tí v nehlubší ásti vrtu dosahovalo hodnot 19,3 MPa a ve druhém vrtu 
11,5 MPa. Odpovídající nap tí ve stejném vrtu v hloubce 1,3 m je pak 29,4 MPa resp. 59,3 
Mpa což odpovídá tangenciálnímu nap tí. Pr m rné hodnoty ve vrtech od po átku (0 m) po 
nehlubší ást (2,8 m) jsou 21,6 MPa (pro 1. vrt) resp. 33,3 MPa (pro 2. vrt).  V této oblasti 
bylo po dobu výstavby zaznamenáno pouze malé množství známek nap tí, trhlinky se n kde 
projevily až s postupem asu výstavby, n kde se trhliny neprojevily v bec. Mnohem v tší 
problémy se projevily v jiných oblastech než u m ených zón. Jedním z d vod , pro
nam ené hodnoty vykazovaly nižší hodnoty svislého nap tí mohla být odlišná horninová 
prost edí (rozdílné IG pom ry horninového masívu). Dalším d vodem mohou být paraleln
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uložené zóny poruch horninového masívu sm rem k údolí, které mohou p evést n které 
svislé zatížení na vn jší ást horninového masívu.  

3.6 M ení deformací 

Na dvou místech v tunelu Lærdal bylo osazena skupina extenzometr  do n kolika 
p ipravených vrt  v ost ní tunelu . Bylo tak nainstalováno n kolik ad vícebodových 
extenzometr .  První skupina byla v rozpletu p ístupové štoly a hlavní osy tunelu, tedy na 
hranici mezi tunelem a štolou ve stani ení cca 18.300. V t chto místech se výška nadloží 
pohybovala ádov  v hodnotách 1300 - 1350 m. Extenzometry zasahovaly do hloubky 3,6 m 
a 9,0 m. V t chto úrovních se také m ily zbývající skupiny. Všechny p ístroje se osazovaly 
po as ražeb tunelu, prakticky po vyražení a stabilizaci dané ásti tunelu. Svorníky pro 
stabilizaci tunelu se osazovaly v rastru 1,2 m x 1,2 m a byly minimální délky 4,0 m. Ko eny 
svorník  sestávaly z kapslí s polyuretanovou prysky icí.  

Zna né deformace na líci horninového masívu  byly pozorovány mezi operacemi 
razicího cyklu – po odt žení rubaniny a p ed stabilizací tunelu primárním ost ním ze 
st íkaného betonu a svorníkové výztuže. V oblastech s vysokým nadložím rovn ž docházelo 
k praskání primárního ost ní p edchozích záb r  po provedení trhací práce na elb . Práv
v t chto místech se osazovaly extenzometry, a to tak, že v 20 m pásu se osadily kotvy do 
hloubky 2,0 m, 4,0 m a 6,0 m. 

asový úsek mezi prvním a druhým m ením u kotev v hloubce 9,0 m cha-
rakterizoval malé komprese (klesání velikosti nap tí), zatímco kotvy v hloubce 3,0 m a 6,0 
m vykazovaly nap tí v masívu (sice malé, ale definovatelné sm rem do prostoru tunelu). 
Jist  to mohlo být zp sobenou chybou m ení, ale hlavn  to mohlo znamenat uzav ení tzv. 
„Open joints“, což jsou otev ené trhliny a kaverny uvnit  horninového masívu zap í in né 
zm nami nap ových p i ražbách tunelu. Vn jší oblast vývrtu kotev v hloubkách do 3,0 m 
mají nižší m itelné deformace než v hlubší ásti vývrtu. Hodnoty deformace byly mén  než 
0,1 mm v prvních 50 h po instalaci, tj. ve do dvou dn  a 0,3 mm za 170 h, tj. do týdne, kdy 
byly dokon eny ražby v této oblasti (st. 18.300). 
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Podobný trend, jako u p edchozích extenzometr  se však projevoval i u dalších 
skupiny, kde menší deformace byly patrné na vn jší stran  v hloubkách 2,0 m  a 3,0 m. Tyto 
extenzometry (naproti rozpletu) byly instalovány v geologických pom rech bohatých na 
št pné ruly. Stabilizace primárním ost ním byla op t pomocí st íkaného betonu (SFR) a 
svorník  (dl. 3,0 m). Sm r deformace vykazoval pohyb 1,0 mm b hem týdne (3,0 m  a 6,0 
m oblast m ení). Další dva extenzometry byly instalovány ve st. 16.330. Oblast byla 
zna n  podobná (geologicky výškou nadloží) jako výše popisovaná a také nam ené 
hodnoty deformací byly obdobné.  

3.7 Endoskopický monitoring deformací a trhlin

K m ení deformací a trhlin za obrysem tunelu bylo vyvrtáno více jak 1000 ks vrt
do hloubky cca 3,0 m (tj. více jak 3 km vrt ). Rozmíst ní všech oblastí k provád ní vrt  je 
rozdílné, po ínaje na stran  portálu tunelu  Lærdal až k p ístupu ze sm ru Aurland. Zejména 
však jsou tyto vrty koncipovány v  oblastech, kde dochází k porušení ost ní a 
k deforma ním projev m (trhliny a praskliny v primárním ost ní) .  

Endoskopické vyšet ení deformací a trhlin (tedy monitoring pomocí video-sond 
zavedených do vývrt ) se provád lo u všech vývrt  do cca ½ délky vrtu (tj. do vzdálenosti 
1,5 m). Zbytek délky vrtu již nebyl monitorován pomocí video záznam , ale fyzikáln  na 
základ  teplotních rozdíl  mezi dot enými materiály (tj. od 1,5 m – do 3,0m délky).  

V oblastech, kde byly monitorovány malé (nebo žádné) projevy deformací, to bylo 
zejména ve vzdálenosti 10 – 20 cm od líce ost ní. V t chto hranicích se deformace 
projevovaly nejvíce. Naopak v oblastech, kde bylo monitorovány zvýšené deformace, se 
tyto projevovaly až p i konci samotných vrt , tj. ve vzdálenosti 3,0 m od líce ost ní. 
V takovýchto oblastech nebyla pozorována pouze jedna samostatná trhlina, ale vždy se 
jednalo o více trhlin a konec vrtu byl t mito trhlinami více i mén  rozdrcen (ko en vrtu byl  
tém  zni en). P i vrtání delší vývrt  než 3,0 m bylo opakovan  problematické instalovat 
svorníky do t chto vývrt , zejména pokud se svorníky neinstalovaly okamžit . Tyto p ípady 
se projevovaly zejména ve spodní ásti op í tunelu.  

3.7.1 P íklady monitoringu

Ve stani ení 12.850 byly zna né projevy deformací. Nejv tší deformace byly v op í 
tunelu (na obou bocích). V takovýchto oblastech se instalovaly 5,0 svorníky až po odezn ní 
deformací a po prvotní stabilizaci st íkaným betonem.  
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Ve stani ení 9.682 byly definovány tyto charakteristiky: 
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Zásadním poznatkem po m ení deformací a monitoringu trhlin ve vývrtech je 
skute nost, že v asná instalace svorníkové výztuže v krátké dob  po ražb  zabra uje 
deformacím horninového masívu a eliminuje tvorbu trhlin. Provedení primárního ost ní 
pomocí st íkaného betonu a svorníkové výztuže je tak zásadním faktorem kladn
ovliv ujícím chování masívu p i výskytu deformací.  

3.8 Shrnutí finan ních náklad  na ražbu tunelu 
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4. PROJEKT HÉ INSFJÖR ARGÖNG, REALIZACE TU-
NELU S VYSOKÝM NADLOŽÍM A S EXTRÉMNÍMI P Í-
TOKY PODZEMNÍCH VOD 

4.1 Propojení m st na Islandu projektem Hé insfjör argöng  

4.1.1 Úvod, obecné informace 

Myšlenka propojit dv  m sta na Islandu tunely byla stará n kolik desítek let. Aby se 
mohlo vzdálené bývalé rybá ské st edisko Siglufjör ur na severu ostrova spojit se sousedící 
obcí Ólafsfjör ur a ješt  vzdálen jšími místy, bylo zvoleno ešení vybudovat dva silni ní  
tunely, které p ekonávají horské bariéry a pob ežní útesy. 

Zkoumány byly t i možné varianty, které by mohly spojit m sta Ólafsfjör ur a 
Siglufjör ur. Vybrána byla ta nejp ím jší s nejmenším p evýšením.  

M ste ko Siglufjör ur v severním Islandu bylo kdysi hybnou silou národního 
rybá ského pr myslu na Islandu. Pyšnilo se krytým p ístavem blízko horního konce údolí 
Siglufjör ur a rozší ilo se až do míst, kde se zem  setkává s vodou, podél nižšího svahu 
dlouhého výb žku horského h betu, který pat í do nejsevern jší oblasti poloostrova 
Tröllaskagi. Tento fjord ustupuje houževnatému mo i, které obklopuje ostr vek Grímsey 
ležící na polárním kruhu, a ješt  mnohem dál za ním leží Grónsko.  

V posledních desetiletích se mnoho místních lidí z nastupujících generací 
odst hovalo za prací jinam po Islandu, zvlášt  do m st jako Akureyri nebo Reykjavík, a 
n kte í ješt  mnohem dál. Mnozí se ale, když je to možné, vrací zp t kv li vazbám 
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s rodinou a p áteli. M sto, stejn  jako jeho sousední obce, nap íklad Ólafsfjör ur, stále ješt
nabízí pulzující spole enský život. 

Ólafsfjör ur leží na jihovýchod  a je odd lený dv ma horskými h ebeny a 
neobydleným fjordem se jménem Hédinsjör ur. V minulosti také toto m sto profitovalo 
z pr myslu na zpracování sle , avšak jeho sou asná populace nedosahuje ani 1 000 
obyvatel. Ólafsfjör ur je hrdá obec – a má být na co, i když to bylo vždycky to menší 
z obou t chto m st. V minulosti stála sláva m sta hlavn  na dopravních lunech, lodích a 
koních, dokud se neobjevila motorová vozidla, která pomohla p ekonávat pob ežní a horské 
stezky mezi m sty a sousedními obcemi a cestovat ješt  dál. 

4.1.2 Výstavba silni ních tunel  na Islandu 

Snahy o zlepšení p ístupu do Siglufjör uru vedly v t chto kon inách Islandu 
k ešení, které si vyžádalo první silni ní tunel kratší délky v zemi, tunel „Straka“ (úpln
první silni ní tunel m il jen 30 m u m sta Arnardalshamaru). Tunel „Straka“ byl otev en 
v roce 1967, je 800 m dlouhý, má jeden tubus (s nouzovými výklenky) a umož uje spojení 
ze Siglufjör uru sm rem na sever. 

Druhým silni ním tunelem v této oblasti byl jednotubusový tunel vyražený tak, aby 
spojil Ólafsfjör ur s jihem zem . Tento 3 400 m dlouhý tunel jménem „Muli“ byl otev en 
v roce 1991 a umožnil rychlé a p ímé spojení s dalšími m sty na jihu zem , jako nap íklad s 
Dalvikem, ale zejména s Akureyri, nejd ležit jší obcí severního Islandu. Portály tunelu byly 
vybudovány dostate n  široké na to, aby bylo v budoucnu možné tunel rozší it. 

Dnes se tato ást zem  m že pyšnit nejdelší soustavou silni ních tunel  na Islandu, 
Hédinsjör urským tunelem, který protíná oba horské h ebeny mezi Siglufjör urem a 
Ólafsfjör urem a jmenuje se podle fjordu mezi t mito p írodními „zdmi“ – 
Hédinsjör urský. Tunel byl, jak již jsem psal v úvodu práce, otev en v íjnu 2010 a sestává 
ze dvou jednotubusových tunel  procházejících každý jedním horským h ebenem. 

Poslední p ídavek k této soustav  silni ních tunel  byl vybudován s cílem zlepšit 
silni ní spojení a zárove  i bezpe nost tunel , a dále ekonomiku a sociální vazby mezi 
obcemi. P ed ty mi lety odhlasovala m sta v p edtuše nadcházejícího bližšího kontaktu a 
vzájemných vazeb vyplývajících z existence Hédinsjör urského tunelu, že se spojí pod 
novým praporem – „Fjyallabyggd“. 

Byly prostudovány r zné možnosti tras tunel , které by p isp ly ke zlepšení 
silni ního spojení mezi t mito m sty, ale schéma, které bylo nakonec vybráno, je nejkratší a 
zárove  také s nejmenším p evýšením – a tudíž nejmén  sužované zimním po asím. 

Nyní se dá jet autem z Akureyri do Siglufjör uru p ímo a za každého po así a podle 
Ú adu pro silni ní dopravu Islandu (Vegagerdin) se už te  ukazuje, že Hédinsjör urský 
tunel bude velmi oblíbený. 

Nebude možná trvat dlouho a dopravní kapacita tunel  Muli a Straka bude 
pot ebovat upravit. Bu  se budou rozši ovat, nebo je možné, že se otev e nová debata o 
tom, jak a kde vylepšit spojení s jihem zem . To vše se ukáže v budoucnu.  
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4.2 Popis projektu Hé insfjör ur 

Projekt Hé insfjör ur na Islandu 
sestává z realizace dvou tunelových komplex
v horském pásmu Tröllaskagi na severu 
ostrova v kraji Nordurland. Tento projekt 
obsahuje vybudování dvou silni ních tunel . 
První z nich, kratší tunel, Siglufjör ur m í 
3650 m  a druhý tunel Ólafsfjör ur má délku 
6925 m. Dohromady tedy ražby p esahují více 
jak 10 a p l kilometru. Po dokon ení tohoto 
projektu se výrazn  zkrátí jízdní doba mezi 

uvedenými m sty, což bude mít pro tamní obyvatele pozitivní dopad, nebo  sou asná 60 km 
dlouhá varianta je asto vlivem nep íznivého po así nepr jezdná a zejména v zimních 
m sících musí obyvatelé volit variantu spojení mezi m sty po objízdné 250 km dlouhé trase. 
Drsné podmínky podtrhuje fakt, že severní polární kruh leží ve vzdálenosti necelých 50 km 
vzdušnou arou na sever. Po zbudování celého projektu v etn  silni ního náspu a mostní 
konstrukce ve fjordu Hé ins bude silni ní vzdálenost mezi m sty init cca 15 km [43].  

Ražby byly zahájeny v zá í 2006 a sice ze severozápadu od m sta Siglufjör ur. 
V listopadu pak za aly ražby na prot jší stran  z Ólafsfjör uru.  Již od prvopo átku se však 
negativn  projevily práv  nep íznivé pov trnostní vlivy, kdy silný vítr a déš  zni ili halu 
údržby na Siglufjör uru a velké množství sn hu zna n  zt žovalo listopadové ražby 
v Ólafsfjör uru.  

4.3 Hydrogeologicky složité podmínky  

4.3.1 Hydrogeologie projektu 
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- popisné (indexové) 

- m rná hmotnost, m rná 
tíha, objemová hmotnost, 
objemová tíha, hustota, 
hutnost, zrnitost  

- technické 

- pórovitost, trhlinatost, 
propustnost, 
vodynasycenost, 
plynodajnost, objemové 
zm ny  

- fyzikální 

- fyz. - chemické 

- bobtnavost, nasákavost, 
vlhkost, stupe  nasycení, 
stupe  konzistence, 
plasticita, ulehlost  

- pevnostní 
- pevnost v tlaku, tahu, 
st ihu, ohybu 

- mechanické 
- p etvárné 
(deforma ní) 

- p . kluzem, vlá né p ., 
stla itelnost, konsolidace 
- m. pružnosti, p etvár-
nosti, Poissonovo íslo 

- vlastnosti 

- technologické 

- tvrdost, abrazivita, št pnost, rozpojitelnost 
(vrtatelnost, ezný odpor, rypný odpor, 
tmelivost), otluk, obrusnost, k ehkost, 
mrazuvzdornost, chemická odolnost, lepivost 
(podle uvažované technologie) aj. 

- litografie 
- litografie jednotlivých typ  (petrografická klasifikace, geneze, 
mineralogické složení (zejména podíl jednotlivých minerál ), struktura, 
textura, stratigrafické za azení 

Horniny skalní 
nebo zeminy 

- nav tralost 
- stav stupn  nav trání (dle SN 72 1001), hydrotermální i tektonické 
porušení 

- úložné pom ry - sm r sklonu a úhel sklonu, foliace 

- puklinatost 
- orientace, hustota, charakteristika ploch nespojitosti – diskontinuit (nap . 
rovnost, pr b žnost, rozev ení, drsnost, alterace, výpl  ploch nespojitosti, 
index RQD) 

- tektonické porušení 
- intenzita, druh porušení, zlomové a vrásové struktury, charakteristika 
zlomových a vrásových struktur, lokalizace a orientace, mocnost, výpl  aj.

- stav napjatosti - nap tí ve t ech sm rech 
- p etvárné vlastnosti - moduly pružnosti, moduly p etvárnosti, Poissonovo íslo 
- pevnostní vlastnosti - pevnost v tlaku, smyková pevnost, pevnost v tahu 

- technologické vlastnosti 
- vlastnosti pot ebné pro zjišt ní možnosti nasazení r zných mechanism
a také možnosti následného využití rubaniny 

Horninový 
masív 

- technologické zkoušky 
- technologické zkoušky „in situ“ (rozpojitelnost, ražnost, t žitelnost, 
vrtatelnost) 

- sm r a rychlost proud ní 
- typ, propustnosti, vydatnost zvodn ní, charakter proud ní, ob hové 
cesty  

- režim hladiny - kolísání hladiny, napjatost hladiny 

- infiltra ní oblasti - velikost a charakter, klimatické pom ry 

- vzájemné vztahy  - vztah podzemních vod k povrchovým vodote ím 

Hydro-
geologické 
vlastnosti 

- chemismus  - chemismus podzemních vod 

- tektonika a seismicita - vlivy tektoniky a seismicity na nap tí masivu 
- zv trávání - dle vlastností materiálu a vliv  prost edí 

- povrchové vody 
- innost stojaté i tekoucí povrchové vody (eroze, abraze, akumulace, 
transport) 

- v try - innost v tru (deflace, koroze) 
- podzemní vody - innost podzemní vody (kras, sufoze) 
- teplota - teplotní zm ny (mráz) 
- geotermické vlivy - radiace, emanace, výskyt plyn
- gravitace - svahové pohyby (plouživé, podpovrchové), sv. deformace (slézání…) 

Geodynamické 
procesy 

- antropogenní vlivy - poddolování, sedání, poklesávání území 
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Složitá geologie Islandu je zdrojem velmi rozmanitých podmínek a n kdy i problém
s podzemní vodou p i budování tunel , jako se tomu stalo u n kterých d ív jších silni ních 
tunel  a nedávno také na tunelu u Ólafsfjör uru na projektu Hédinsjör ur. 

ídce osídlený Island leží na severním výb žku St edoatlantského h betu, kde se 
Eurasijská a Severoamerická tektonická deska od sebe vzdalují a mezera se plní extruzivní 
vyv elinou. Celá zem  ovšem nezažívá riftování a vulkanizmus. Aktivní zóna probíhá zemí 
diagonáln  a protíná ji od jihozápadu k severovýchodu. Tuto „páte ” ostrova lemují edi e s 
mírným sklonem. 

Ve skalním podloží Islandu dominují subaerické edi e (100 MPa–300 MPa), ale 
mají zpravidla zlomy. P evládajícími znaky podloží jsou jemný sklon vrstvy a relativn
tenké vrstvy edi ové sukcese porfyrických, tholeitických a olivínových hornin. 

Horní a spodní ást každé lávové vrstvy se skládá z fragment , což vede ke vzniku 
porézní brekcie – strusky –, která je obvykle pevn  uložená v terciárním podloží. Vrchní 
zóna vrstvy má asto sedimentární usazeniny. Pod ní, v mase ztuhlé lávy má hornina 
obvykle nepravidelné sloupcovité spoje. 

V tšina zlom  je tém  vertikálních a podél t chto zón je obvykle brekcie sekané a 
rozdrcené horniny, která je dob e spojená s podložím. Vyskytují se zde také intruze pravé 
žíly, asto edi ové, které se spojují v horizontálním sm ru. 

Podzemní voda v tšinou probíhá podél lávových diskontinuit a chladicích spoj , ale 
hlavními kanály jsou zlomy a pravé žíly vedoucí vrstvami, v etn  sedimentárních 
mezivrstev, které p sobí jako nepropustné nebo polopropustné bariéry. 

4.3.2 Problémy s podzemní vodou na Islandu 

V mnoha p ípadech se p i ražb  silni ních tunel  na Islandu narazilo na pom rn
slušné podmínky, ale nastaly také p ípady obtížných pr val  podzemní vody, jako nap íklad 
na edi ové žíle p i hloubení poblíž k ižovatky typu T pro soustavu tunel  na plošin
Breidadalsheidi-Botnsheidi na severozápad  zem , p i pracích na tunelu Muli na severu 
zem  a naposledy také na Hédinsjör urském tunelu ve stejné oblasti. 

Soustava tunel  Breidadalsheidi-Botnsheidi byla postavena v polovin  90. let 
20. století a sestává ze t í v tví – Breididalur, Botnsdalur a Tungudalur. P edchozí 
zkušenosti s budováním tunel  nazna ovaly, že by tu mohlo dojít ke zna ným, nicmén
ojedin lým pr val m vody (až do 50 l.s-1 na km). Na v tvi Botnsdalur dlouhé 2,9 km došlo 
k významému zvýšení pr val , když byla ražba 450 m od k ižovatky typu T t chto t í 
tunel . Tlaky za aly na 6–12 barech a v záv ru dosáhly hodnoty 19 bar . Otev ené spoje 
m ly ší ku až 10 cm a propojovaly se, takže injektování cementovou maltou – metoda 
použitá na Islandu poprvé – nebylo moc úsp šné. Aby se mohlo postupovat dál, pomohly 
nakonec až kompetentní vrty z elby, po celé ploše tunelu, a soustavn  se pokra ovalo až ke  
znovuobnovení ražby. 
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Ovšem na ásti Breididalur, která je dlouhá 4,1 km, došlo asi 800 m od k ižovatky 
typu T - k ížení (a koli se tu p edpokládaly významné zlomy a byly použity dlouhé 
pr zkumné vrty) k ne ekanému z ícení pravé strany tunelu ve stoupání. Pr valy studené 
vody ze stropu tunelu m ly zpo átku 2 500–3 000 litr  za sekundu, ale b hem n kolika 
týdn  klesly tém  na polovinu.  

Práce na této ásti byly zastaveny a p esunuly se na jiné ásti projektu. Nakonec bylo 
t eba rozsáhlé kombinace svorníkových výztuží a st íkaného betonu, drenážních vrt  a 
kanál  i injektáže – v etn  chemických kotev polyuretanem (PU) tak, aby se tato pasáž dala 
kontinuáln  p ejít. I když pr val vody klesl, nebyl však nikdy zastaven. Místo toho byl 
odveden potrubím a slouží jako náhradní zdroj pramenité vody pro m sto Isafjordur a nyní 
se také využívá pro menší hydrogenerátor. 

Klí ové pou ení z tohoto projektu je to, že postinjektáž cementovou sm sí je v 
edi ích s vysokou pr to ností velmi obtížná, ne-li nemožná. 

Horský h eben Trollaskagi na severu Islandu je tvo en souborem r zných typ
hornin od základních po st ední se sedimentárními vrstvami. Vulkanický soubor pochází z 
období spodních t etihor, kdy se st ídaly krátké opakované erupce lávy s krátkými 
periodami vulkanické klastické/úlomkovité sedimentace. 

Ke konci 80. let 20. století zaznamenaly práce na silni ních tunelech v této oblasti 
také ur ité potíže s podzemní vodou. Bylo to na jedné ásti jedné 3,4 km dlohého tunelu 
Muli poblíž m ste ka Ólafsfjör ur. I když se tyto potíže do jisté míry podobaly problém m, 
na jaké se pozd ji narazilo p i budování soustavy tunel  Breidadalsheidi-Botnsheidi, 
objemy pr val  ani jejich tlaky nebyly tak velké.  



Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební                                                                                                                                   Doktorská diserta ní práce 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

- 33 - 

Potíže s vysokými pr valy a tlaky však nastaly v tomto regionu znovu na tunelu, 
který byl nedávno vybudován na druhé stran  údolí Ólafsfjör ur. Tunely Olafs a 
Siglufjör ur („Siglu“) procházejí zejména olivínovým edi em krom  pom rn  krátkého 
úseku porfyrické horniny nedaleko jednoho konce tunelu Siglu. Podél trasy tunel  jsou 
horniny tém  horizontáln  vrstevnaté, narušené tektonickými zlomy ve sm ru severo-
jižním. Pokud jde o podloží na Islandu obecn , je horninový masiv protkaný mnoha zlomy, 
žílami a spoji. Ty p isp ly k asto obtížným – n kdy dokonce výjime n  drsným – 
podmínkám pro ražbu tunel  v ur itých úsecích. 

Výška nadloží se pohybuje mezi 5 a 800 m. Ur itý odprysk horniny se o ekával 
podél pás  vysokého nadloží. Kde bylo nadloží mocn jší než 500 m, docházelo 
k odlupování vrstev. U tunelu Siglu nicmén  za alo už na hloubce kolem 400 m. Sukcese 
vrstevnaté edi ové lávy v tunelech s tenkými vrstvami strusky a sedimentu zp sobila, že 
veliký podíl ražebních prací m l na ost ní r zné podmínky. 

I když je u tunelu Siglu dominantní olivínový edi  s tém r horizontálním podložím 
(s prom nlivou pórovitostí a p echodem k jemnozrné facii), tunel má zlomy o tlouš ce 1–
5 m. Na tunelu Olafs nezp sobovala podzemní voda takové problémy a také její teplota 
nebyla tak nízká, ale potíže nastaly na pasáži klesání. Byla provedena cementová injektáž a 
p íležitostn  také preinjektáž pomocí PU. 

Z hlediska geologické stavby jsou podél tunelu Olafs v tšinou jemno- až st edn zrné 
edi e a áste n  vulkanické lomivé horniny. Vyskytlo se zde i menší množství vložených 

tém  horizontálních jemnozrnných tufových vrstev. Hlavní skupiny paralelních puklin jsou 
bu  kolmé na osu, nebo s ní rovnob žné, ale mají strmý sklon. Na mnoha místech je 
hornina siln  podrcená v d sledku tektoniky. Narazilo se na množství pravých žil, ale byly 
drobiv jší a podrcen jší než na Siglu. 

A koli existovala možnost, že dojde k termálním pr val m, a provád lo se 
monitorování s cílem vyhodnitit vliv ražby na zdroje geotermální vody v blízkosti n kterých 
portál , narazilo se nakonec jen na pr valy studené vody. Ty za aly asi 1 km v pasáži 
stoupání sm rem od Ólafsfjör uru, problémy pak pokra ovaly dalších 3,5 km. Potíže 
s podzemní vodou bylo nutné ešit celkem asi na dvou t etinách tunelu Olafs. 

4.4 Geologické podmínky 

Island pat í dle  ke geologicky velmi mladým oblastem. Lokalita se 
nachází v území tvo eném t etihorními vulkanickými horninami. V pr b hu terciéru se 
v prostoru poloostrova Trollaskali. B hem tvrtohor byl terén ledovci vymodelován, ímž 
vznikl sou asný alpský ráz krajiny. Tunely jsou raženy v terciérní basaltové formaci tvo ené 
lávovými p íkrovy edi e s mezivrstevními vložkami sediment  a tuf . Jednotlivé lávové 
vrstvy mají mocnost cca 10 -15 m a jednotný mírný sklon (cca 5° k jihozápadu). Konec a 
za átek každého výlevu je doprovázen porézním, scoriózním edi em až scorcií. 
Vulkanické souvrství na ad  míst protínají pravé basaltové žíly (staré p ívodní cesty lávy) – 
„diky“ – o mocnostech od n kolika málo metr  až po n kolik desítek metr . Jejich sm rný 
dosah iní i n kolik km. Horninový materiál žil je tvrdší a k eh í než okolní prost edí. 
T lesa žil jsou v tšinou postižena silným kostkovitým rozpukáním.  
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Zlomy a okraje dyk  (n kdy i vlastní siln  rozpukaná t lesa) p edstavují p ednostní 
cestu pro ob h podzemních vod. Krom  proudící vody se v masívu vyskytuje i voda 
stacionární. P i ražb  tunelu pod horou Osbrekkufjall byl v místech s vyšším nadložím 
p ek ížen systém paralelních zvodn ných otev ených puklin pod vysokým hydrostatickým 
tlakem, který odpovídal vodnímu sloupci výšky kolem 300 m. Jednalo se o pukliny, které 
byly po spádu – od povrchu do zna ných hloubek – otev ené, ale po sm ru z ejm
nepr b žné – zavírající se. Pukliny byly nasyceny vodou akumulovanou ze srážek a tajícího 
sn hu. S nejv tší pravd podobností šlo o vodu stojatou. Systém byl paralelní s výraznou 
tektonickou poruchou, kterou doprovázel. 

Tektonický obrazec oblasti má siln  severojižní orientaci, jedná se o sm r v tšiny 
dik , hlavních puklin a zlom . Sklon basaltových žil je v tšinou zna n  strmý: 85 - 90°. 
Severojižní sm r se ve vztahu ke sm ru ražby projevuje pozitivn , jako systém p í ný. P i 
ražbách byl však zastižen i druhotný, nicmén  zna n  nep íznivý SZ – JV sm r, který je 
vzhledem k trase tunelu orientován sm rn  a doprovází ražbu asto na vzdálenost mnoha 
desítek metr . 

4.4.1 Geologický pr zkum 

Pro ú ely stavby tunel  byly tamními firmami provedeny dva geol. pr zkumy 
První pr zkum (Saemundsson, 2002) zvažoval varianty trasy, druhý pr zkum 
(Gudmunsson, 2001) se pak již v noval stávající trase tunel . Vzhledem ke zna né 
vertikální lenitosti horského pásma, pod kterým jsou tunely vedeny, byly vrtné 
pr zkumové práce vedeny v portálových oblastech. V rámci pr zkumu z roku 2001 bylo 
odvrtáno 9 jádrových pr zkumových vrt , z nichž pouze n které dosahovaly pod úrove
po vy budoucích tunel . Jádrové vrty byly dopln ny m lkými bezjádrovými sondami, které 
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m ly za úkol ov it mocnost poryvových útvar . Sou ástí pr zkumových prací bylo rovn ž 
povrchové geologické sledování a mapování útvaru, na jehož základ  byla vymezena 
základní geologická rozhraní mezi formacemi thoiletického, olivíckého a porfyrického 
edi e. Podle výsledk  pr zkumu jsou tedy tunely raženy ve formaci olivického edi e. 

Situace formací, ov ených basaltových žil a poruch byla spole n  s profily vrt  zakreslena 
do p evýšeného podélného geologického profilu. Z polních m ení ve vrtech bylo 
uskute n no n kolik Lugeových test  na zjišt ní propustnosti. Dále byly stanovovány 
pevnosti v prostém tlaku. U litologických popis  vrtných jader byly uvád ny hodnoty RQD 
a hodnoty Q - Systemu (Barton et al, 1973). Nebyl zde proveden žádný odhad 
kvazihomogenních geotechnických blok  v trase a krom  pevností v prostém tlaku zde 
nebyly prezentovány žádné geomechanické vlastnosti hornin. Pr zkum se nezabýval ani 
numerickým modelingem nap odeforma ního stavu. Q – hodnoty byly uvedeny u popis
vrtných jader, dále ve statigrafické kolonce pro jednotlivé petrografické typy (rozmezí 
hodnot pro basalt, svrchní a spodní scorii, intervulkanické sedimenty a tufy) a poté byly 
zpracovány ve form  histogram  v textové zpráv  (zvláš  pro oba tunely). Ve form
histogram  byly rovn ž prezentovány výsledky stanovení pevnostních zkoušek 

4.4.2 Morfologie 

Morfologie krajiny je daná geologicko – morfologickým vývojem celého ostrova.  
Povrch celého ostrova byl v minulosti modelován vlivem vulkanických jev  za 

spolup sobení exogenních initel . Povrch je tvo en lávovými proudy z opakovaných 
sope ných aktivit vulkán  nacházejících se na linii tzv. Atlantského švu, místa p ibližn
sm ru SV-JZ, kterým probíhá styk dvou kontinentálních desek. Vulkány ležící na této linii     
( Hekla, Bardabunga, Askja apod.), jsou i v sou asnosti stále aktivní. Dalším modela ním 
faktorem byla exogenní innost ledovc , vody a v tru. 

Ostrovní plato Islandu, vytvo ené rozpukanými lávovými proudy, místn
proraženými mladšími vulkány, bylo v kvartérních dobách ledových rozbrázd no masami 
ledovc            a vznikly tak – p edevším v okrajových ástech ostrova nes etné údolí –  
fjordy. Nadále se na modelaci terénu podílí i voda, kterou jsou masívy zv tralých 
edi ových proud  zna n  prosyceny. Toto je dáno výraznou srážkovou inností, 

zp sobenou vlivem blízkosti Golfského proudu spolu s v ným sn hem a ledem ležícím na 
vrcholcích  vnitrozemských hor. Ve vnitrozemí je ješt  zachováno i n kolik zbytk
pevninského ledovce, nejv tší z nich – Vatnajökull v sob  váže stále zna nou ást sladké 
vody a je pramenním zdrojem pro n kolik d ležitých islandských ek ( Jókulsá, Tungnaa, 
Pjorsá).  

Krajina zastižená ražbou je charakteristická pro tuto ást Islandu, nazývanou 
poloostrov troll . Jedná se o neobydlenou kopcovitou ást s výraznými morfologickými 
tvary.  Delší z obou tunel , tunel z Ólafsfjörðu do Hédinsfjörðu je navržen ve sm ru JV- SZ 
tak, aby spojil m ste ka Ólafsfjörður a fjord Hédinsfjörður, kratší z obou tunel  vede 
z Hedingsfjörðu do údolí p i m ste ku Siglufjör ur. Ve své trase prochází první z tunel
pod h ebenem Osbrekkufjallu s výškou h ebene cca 700 – 800 m.n.m. Dále protíná údolí 
Sydriárdalur a následn  i masív Pverfjallu s výškami do cca 900 m.n.m. Vyúst ní tunelu je v 
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údolí Hedinsfjordu, odkud je trasa dále vedena silnicí na estakád  a dále kratším tunelem 
pod masívem Pallahnjukkuru do údolí Skútudalur a dále do m ste ka Siglufjör ur. 

4.4.3 Geologická stavba  

Geologická stavba horského h ebenu, kterým prochází tunel Olafs, sestává z tém
horizontálních/subhorizontálních edi  se zrnitostí v tšinou jemnou až st ední 
s porfyrickými formacemi nad tholeitickými a olivínovými formacemi. Trasa tunelu p itom 
zcela prochází olivínovými formacemi vyjma menšího množství vulkanických klastických 
sediment , jako je struska a ervený pískovec. Krom  toho je v edi ových formacích ur ité 
množství vložených/st ídav  uložených tém r horizontálních vrstev jemnozrnného tufu. 

Hlavní skupiny paralelních puklin jsou bu  kolmé, nebo soub žné s osou tunelu, ale 
mají p íkrý sklon. Hornina je na mnoha místech siln  podrobená v d sledku tektoniky. P i 
stavb  tunelu se narazilo na množství podrobených, drobivých žil. 

V oblastech portál  blízko každého z m st se nachází zdroje geotermální vody a bylo 
pravd podobné, že vzniknou termální pr valy. Problémem byl ale úplný opak – studená 
voda, o níž se technici domnívali, že je v té nejhorší zón  spojená prost ednictvím pom rn
otev ených kanál  v puklinách až s povrchem, což zp sobilo její odpovídající tlak, pr tok a 
nízkou teplotu. Nebezpe í, které p i stavb  tunelu Olafs hrozilo, bylo to, že masivní pr valy 
by mohly snížit p irozený tlak vody, který se doposud využívá k dodávce teplé vody. 

Terén má na povrchu t i horské vrcholy: Osbrekkufjall a dva nejvyšší vrcholy 
Pverfjall a Vatnsendahnjukur. Mezi nimi leží dv  údolí. To v tší z nich je Sydrardalur, které 
je také níže položené a protéká jím í ka Sydra. V ilo se, že je to možná práv  tato í ka, 
která je otev enými puklinami propojená až do hloubky vrstvy a v d sledku toho byla 
zdrojem n kterých pr val  p i ražb  tunelu. 
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Horninový masív tunelu je typickým p edstavitelem struktury, kterou nazýváme 
sendvi  – nepravideln  rytmicky se opakující vrstevnaté prost edí jednotlivých lávových 
proud  proložené vrstvami pyroklastik - tuf  a škváry ve výrazn  subhorizontálním uložení 
s úklonem cca 5-150  k SZ. Toto prost edí je charakteristické pro v tšinu výlevných 
magmatických hornin edi e nevyjímaje - jen se liší v jednotlivých enklávách pom ry 
tufových poloh a edi ových proud . Na Islandu je odhadováno, že se jedná o pom r 8-9:1 
ve prosp ch edi  ( u nás v R je tomu p ibližn  naopak – tufy na Islandu tvo í pouze v 
podstat  málo mocné max. 2 m prolohy). V této lokalit  k tuf m po ítám i polohy scorie - 
škvárového edi e charakteru plasti t jší pemzy. Dále jsou lávové proudy a polohy 
pyroklastik proniknuty mladšími pravými edi ovými žílami – diky, vypln nými v tšinou 
kompaktním, pevným, jemn  zrnitým, avšak velmi siln  rozpukaným až podrceným 
edi em. 

Stá í masívu je popisováno od konce terciéru - pliocénu až do oligocénu, diky mohou 
být i kvartérní. Struktura se vzhledem k tomu, že je sou ástí stále aktivní zóny 
St edoatlantického švu a vzhledem k možným dalším erupcím vulkán  ležících na jeho 
okrajové linii - nap . vulkánu Krafly, která je v dosahu tunelu v Ólafsfjörðu - m že ješt
dále vyvíjet 

Pr zkum tedy avizoval ražbu p evážn  v kompaktním horninovém masívu 
s ob asnými poruchami. Rozsah porušení horninového prost edí se však následn  ukázal 
vyšší. O tom sv d í asté problémy s podzemní vodou a pot eba injektážních prací. 
P íkladem o n mž pojednávám je extrémn  nep íznivý úsek tunelu ve stani ení 12,560 – 
12,045 km na tunelu Ólafsfjör ur, který vyžadoval systematickou injektáž, nebo  byl ražen 
ve významném tektonickém pásmu doprovázeném systémem subparalelních oslabených zón 
v etn  otev ených puklin s výjime n  vysokými p ítoky do 4000 l.min-1 a s tlakem do 32 
bar. A to vše bez znatelného poklesu v ase. Pásmo subparalelních natlakovaných 
oslabených zón a otev ených puklin bylo zakon eno mohutnou poruchou procházející 
t lesem diku s více než 1,5 m širokou kavernou v pravém boku s vodote í. Navíc se oproti 
p edpoklad m jednalo o vodu studenou 3,4 °C, která vylu ovala efektivní nasazení 
cementové injektáže. Pot eba systematických injektáží sama o sob  vypovídá o náro nosti 
projektu.  

4.4.4 Zastižené pom ry p i ražb  - High stress 

P es zdánliv  jednoduchou a rytmicky se st ídající geologickou stavbu nejsou 
pom ry z hlediska tunelování jednozna né. Samostatnou kapitolu tvo í problematika 
výskyt  p ítok  podzemních vod s extrémním tlakem. Tyto pom ry si vyžádaly následné 
injektáží práce. 

Stabilita horninového masívu je p íznivá pro vytvá ení tzv. horninové klenby. 
Snížená stabilita se vyskytuje p i zastižení intervulkanických sedimentárních vrstev (rudé 
pískovce a tufy). Tyto vrstvy jsou pouze 0,5 – 2,0 m mocné a mají tendenci se ve strop
deskovit  odlamovat. P i stropní pozici sedimentu vzniká po výlomu staticky nep íliš 
optimální „krabicový“ tvar stropní klenby ozna ovaný výrazem: „box-shape“. Vzhledem 
k malému úklonu bývají polohy intervulkanických vrstev sledovatelné na vzdálenost mnoha 
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desítek metr . V závislosti na sm ru ražby p echází bu  pomalu ze stropu sm rem k po v , 
nebo naopak. P i výskytu vrstvy v bocích má výrub tendenci vytvá et deformovaný tvar tzv. 
„mushroom-shape“. Pokud se vrstva sedimentu nachází ve stropu, je dovoleno ji odstranit    
i za cenu zna ného nadvýkonu, p ípadn  se d kladn  prokotví a p est íká mocn jší vrstvou 
drátkobetonu 

Dalším prost edím s nižší stabilitou jsou t lesa dik , která jsou v tšinou navíc také 
zvodn ná. Intenzivní kostkovité rozpukání vytvá í nebezpe í osypávání výrubu. Zastoupení 
dik  bude tedy z ejm  vyšší než inily odhady.  

Mezi málo diskutovanou problematiku pat í napjatostní pom ry masívu. Ražba 
probíhá pod pom rn  vysokým nadložím. Orienta ním rozborem primární napjatosti pro 
nadloží nap . 500 m, p i pr m rné objemové hmotnosti  = 27 kN.m-3, pevnosti v prostém 
tlaku c =175 MPa a deforma ním modulu E = 50 GPa lze p i použití empirických vztah
dle 

- v =  . z (teoretické vertikální nap tí) 
- h = k . v (teoretické horizontální nap tí) k = 0,25 + 7E.(0,001 + 1/z) 
-

dojít k následujícím výsledk m:  

- vertikální nap tí: v = 13,5 MP  
- horizontální nap tí: h =17,55 Mpa 

Pro pevnost horniny c = 175 MPa a výšku nadloží 500 m a více vychází poté pom r 
c / h < 10, což signalizuje, že možnost napjatostních problém  od nadloží cca 500 m výše 

není vylou ena. Toto potvrzuje i tzv. norské tunelá ské pravidlo, které íká, že od nadloží 
cca 500 m je t eba se p ipravit na možné napjatostní projevy (Engineering geology and rock 
engineering, NBC 200). P i ražb  pod h ebenem hory Osbrekkufjall (kóta 759 m n. m.) se 
tunel ocitl z ejm  v úrovni tzv. spodní hladiny – „high stress“. Ten je dle Bartonovy 
klasifikace obvykle p íznivý pro stabilitu, m že však být mén  p íznivý pro stabilitu st n. 
Ne vždy se „high stress“ projeví a ne vždy v dramatické form . Grimstad (1999) uvádí 
r zné p íklady projev  napjatostních problém  z pozorování ražeb 24,5 km dlouhého 
Laerdalského tunelu, ve kterém byly b hem výstavby zastiženy všechny hladiny stressu – 
od nízké úrovn  až po t žké odprysky. V n kterých úsecích tunelu bez jakýchkoli projev
„high stressu" bezprost edn  po výlomu byly boky ponechány nevystrojené. Po týdnech až 
m sících se zde však postupn  vyskytlo odrolování a odlupování st n – tzv. „spalling“, nebo 
„slabbing“. Pro zastavení degradace st n se nakonec p istoupilo k jejich zast íkání a o 
dopln ní kotev ve výšce cca 1 m nad po vou. Nejdramati t jší projev high stressu se 
vyskytují v tvrdých, k ehkých horninách s vysokým deforma ním modulem. U horninových 
typ  s nižším deforma ním modulem se za stejných podmínek high stress nemusí 
vyskytnout v bec nebo jen v mírn jší podob  (bez zvukových projev  nebo jen s nízkými 
projevy). A to až po pomalém dozn ní plastických deformací. Tento p ípad poskytuje sice 
mnohem menší problémy, než jsou u masivních tvrdých hornin, ale na druhou stranu se tyto 
horniny mohou pomalu deformovat po velmi dlouhou dobu. Projevy high stressu v tvrdých 
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horninách samoz ejm  snižuje nebo vylu uje vyšší intenzita rozpukání dle 

V tunelu Ólafsfjör ur byla na n kolika místech v úsecích pod h ebenem hory 
Osbrekkufjall pozorována pomalá degradace geomechanických vlastností st n – odrolování. 
Nejde sice o prokázaný, ale ani o vylou ený projev „high stressu“. V tunelu na stran
Siglufjör uru byly zaznamenány naopak mírn jší zvukové projevy masívu. Blízkost živé 
Rottové tektoniky dokazuje existence díl ího zem t esného podmo ského epicentra             
u nedaleké varty Dalvík. V trase tunel  nelze ani vylou it možnost výskytu 
postvulkanických jev  (horké geotermální prameny). Pr zkum avizoval nejmén  t i pole.  

B hem ražeb tunel  bylo zastiženo n kolika rekord . A sice se jednalo o extrémn
vysoké natlakované p ítoky vody v km 12,015 – 12,045, které p edstavují druhý nejv tší 
p ípad v tunelových stavbách tohoto druhu na Islandu. Na prvním míst  byl již jen 
katastrofální pr val vody v tunelu v oblasti západních fjord  na Islandu. V ervenci 2007 
inil m sí ní výkon ražeb na Ólafsfjör uru 330 m, ímž byl vytvo en jeden z nejlepších 

výkon  ražeb tunel  srovnatelných parametr  na Islandu v bec 

4.4.5 Základní typy hornin zastižené p i ražb  tunelu v Ólafsfjördu 

Horninové prost edí zastižené ražbou je pom rn  velmi monotónní. Jedná se o r zné 
typy edi  a tuf . Sami Islan ané rozlišují pouze facii tholeitovou a olivínickou. Tyto facie 
nebyly zatím p i ražb  tunelu odlišeny, protože byla zastižena pouze první z nich.  

Jednotlivé horninové typy zastižené ražbou, vyskytující se v tholeitové facii : 
Porfyrický edi  - šedé až sv tle šedé barvy, všesm rné struktury s porfyrickým 

habitem a s jednotlivými zrny tmavých a sv tlých minerál  o velikosti do 2mm. Má 
vizuáln  charakter granitických hornin typu aplitu až porfyritu. Hornina bývá kompaktní, 
málo až st edn  rozpukaná , t ída v tšinou R2. Na Islandu nazýván – „basalt porphyric“.

Jemnozrnný edi asto s vyvinutou sloupcovitou odlu ností, kompaktní, rozpukaný 
a s povlaky Fe oxid  a jílem na plochách odlu nosti (jointech). Struktura je všesm rná, 
jednotlivá zrna není možno opticky okem rozlišit, barvy je v tšinou tmav  šedé až šedé. 
Hornina je v tšinou pevná a kompaktní, avšak vlivem porušení na puklinách s po ínající 
alterací. Rozpukání st ední až – v p ípad , že vypl uje mladší diky – zna né (až v typu 
„sugar cube“). T ída R2 – R3, v p ípad  alterované zóny i R4. Na Islandu  nazýván „basalt 
fine grained“. 

Siln  proplyn ný edi  typu mandlovce s výrazn  vyvinutými bublinami a geodami   
v tšinou vypln nými zeolity typu smithsonitu, laumontitu, vzácn  i  milleritu a  natrolitu. 
Zjišt ny bubliny s výplní o velikosti ádov  od mm po 0,5 m. Hornina je šedé až šedozelené 
barvy s bílými oky a bublinkami, asto siln  rozpukaná, i podrcená, s nevýraznou 
odlu ností, velmi snadno podléhá alteraci. astá je limonitizace a chloritizace. T ída kolísá 
podle stupn  alterace od R2 – R5. Na Islandu je tento typ edi e nazýván basalt vesicular. 

Polohy škvárovitého a sklovitého edi e. Jedná se spíše o prachovité až popelovité 
polohy a relikty rychle tuhnoucích povrch  jednotlivých proud . Hornina má charakter 
popele se zajímavými až plastickými vlastnostmi ( p i odpalech výrazn  snižuje brizanci a 
tlumí). Barva kolísá od hn dé, p es šedou až k nazelenalé. T ída R4 – 5. Na ostrov
nazývaný scoria. 
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Polohy sedimentárních hornin zastoupené p edevším tufy. Tyto polohy mají v tšinou 
subhorizontální uložení, dosahují mocnosti pouze do 1 m a vyzna ují se výrazn  cihlov
ervenou barvou. Petrograficky se jedná o jílovec až jílovitý prachovec,  místy p echázející 

až do velmi jemnozrnného pískovce. Na kontaktu s nadložními a n kdy i s podložními 
lávovými proudy bývá asto vyvinutá kontaktní zóna typu nahn dlého porcelanitu. T ída 
kolísá podle pevnosti a p ítomnosti vody od R3 – R5 ( i R6), za p ítomnosti vody se hornina 
chová jako jíl pevné až tvrdé konzistence s výraznou vlohou k bobtnání a rozb ídání 
povrchu. Na Islandu je nazýván prost - tuff. Jiné horninové typy (obsidián, pemza, sope ná 
skla) nebyly ražbou v trase tunelu zastiženy - 

Byly zastiženy pouze v oblasti v blízkosti portálu p i pat  svahu Osbrekkfjalu. Jedná 
se p edevším o svahoviny – deluvia, osypy a su ové kužele charakteru hlinitých št rk . Pod 
tenkou vrstvou humusu bývá velmi asto navíc vyvinutý velmi jemnozrnný prachovitý 
horizont typu sprašové hlíny, který bývá postižen mrazovými jevy. Deluvia jsou na ostrov
obecn  pom rn  nestabilní a asto podléhají svahovým pohyb m, avšak vzhledem k jejich 
pom rn  malé mocnosti v portálových úsecích, nemají v tší vliv na ražbu díla.  

Dalším typem kvartérních zemin jsou zbytky ledovcových usazenin typu špatn
vyt íd ných zahlin ných št rk , které tvo í  údolní morény a lemy pat svah . Jedná se o 
materiál zanechaný na míst  po ústupu a odtátí pevninského ledovce. I tento materiál tvo í 
spíše výpl  údolí a do vlastní ražby díla podstatn ji nezasahuje. 

Posledním typem jsou sedimenty fluviální a lakustrinní, které vypl ují dna í ních 
údolí a jezera. Ani tyto sedimenty nebyly zatím ražbou zastiženy. Kvartérní sedimenty 
tohoto typu jsou o ekávány pouze p i p echodu do údolí Hédinsfjörðu, kde tvo í jeho 
podstatnou výpl . 

D ležitým jevem a charakteristikou masívu je jeho tektonické postižení. Celý masív 
je siln  rozlámán a rozpukán na jednotlivé kry, které jsou r zn  vyzdviženy a zaklesnuty. 
Hlavní zlomové struktury jsou v tšinou soub žné s osou riftové zóny ve sm ru JJZ-SSV. 
Tímto sm rem jsou  orientovány i poruchy, které predisponovaly vznik údolí v Ólafsfjörðu, 
Sydriardaluru a Hedingsfjörðu. 

P i ražb  tunelu v Ólafsfjörðu byly zastiženy poruchy dvojího typu: 
 Zlomové struktury, které tvo í starší a širší poruchy soub žné se sm ry jednotlivých 

lávových proud . Tyto poruchy typu faults jsou v tšinou vypln né podrceným alterovaným 
bazaltem, tektonickou brekcií  a jílovitou hmotou s p ím sí limonitu a asto jsou  soub žné s 
osou tunelu ve sm ru JV-SZ a bývají  mírn  zvodn lé. 

 Mladší p í né poruchy typu faults protínající osu tunelu tém  kolmo, jsou 
rovnob žné s hlavní riftovou zónou. Tyto poruchy jsou v tšinou otev ené, místy až 
vypláchnuté s povlaky Fe oxid ( limonity) a asto bývají siln  i tlakov  zvodn lé. 
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D ležitou charakteristikou výlevných hornin je jejich odlu nost a p ípadn
usm rn ní podle jejich baze – „bedding“.  

Bedding se zde projevuje minimáln , v tší význam má pouze v p ípad  zastižení 
tufových poloh, které jsou na styku s nadložními edi ovými p íkrovy asto kontaktn
metamorfovány. 

Odlu nost edi  má v tšinou výrazn  sloupcovitý charakter ( p evážn  v typu „fine 
grained“) a asto udržuje nepravideln  hranolovitý tvar. Jednotlivé sloupce jsou vyvinuty 
tém  kolmo k p íkrovu a trhliny mezi nimi mohou být pr b žné -rozši ují se v jointy - které 
jsou asto vypln ny jílovitým materiálem s p ím sí limonitu. Ražbou byly p evážn
zastižené sm ry 30-80/80, 220-240/80, 100-120/80 místn  i 300-0/80.  Jednotlivé edi ové 
sloupce tvo í jakýsi op rný pseudosystém, který výrazn  zlepšují stabilitu masívu ve 
výrubu. Proto jsou zastižené podmínky pro ražbu subhorizontálního tunelu vhodné. 

4.5 Hydrogeologické parametry 

Podzemní voda byla p i ražb  zastižena p evážn  na p í ných puklinách a poruchách 
asto vypln ných mladšími žílami- diky. Tyto velmi asto fungují jako hlavní kolektory 

podzemní vody, kterými jsou napájeny jednotlivé rozpukané báze edi ových proud . Jedná 
se pravd podobn  p evážn  o vodu zasáklou z povrchu - z tání a srážek, teplota vody 
zastižené v tunelu Ólafsfjörðu byla m ena v rozmezí 2,8 - 3,2 C.  
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Potíže zp sobovala pouze v n kterých partiích ražby, kdy byla zajílovanými 
poruchami, nebo diky tlakována na hodnoty do 14- 32 baru. Tlakování bylo zp sobeno 
rozdílem hydraulického spádu mezi nadmo skou výškou oblasti vsaku a tunelem, masív 
dosahuje nadmo ské výšky do cca 900 m.n.m, hlavní infiltra ní oblast byla p edpokládána 
asi v úrovni 350 - 400 m.n.m. P etlak je v p írod  kompenzován tím, že po dosažení úrovn
vodní hladiny propustnými polohami vycházejícími na úbo í kopce, dochází k samovolným 
pramenním výv r m, které fungují jako pojistné ventily systému. Pokud je vody ze srážek 
málo, prameny jsou suché, pokud je zásoba dopln ná, voda voln  vyv rá a vytvá í 
charakteristické erozní ronové rýhy na svazích zdejších kopc . P etlak vody p i ražb  byl  
v tšinou zp soben malým profilem pr zkumných p edvrt  (51mm), p i plném otev ení 
elby voda již nebyla tak výrazn  tlakovaná. Omezení jejího množství je p i ražb

realizováno využitím injektáží. 

4.6 Záv r k inženýrskogeologickým pom r m 

Vzhledem k úhlu uložení p íkrov  v subhorizontálních polohách o sklonu do cca 20   
a vzhledem ke sloupcovité odlu nosti horniny je ražba tunelu, jak bylo e eno výše, 
situována p ízniv . Protíná jednotlivé lávové proudy  pod úhlem do 10  a vzhledem k tomu, 
že se na Ólafsfjörðu razí dovrchn , nejsou potíže s odvedením vody prosakující do díla. 
Vypoušt né množství je limitováno pouze dimenzací drenážního systému.  

Voda zatím také nem la zásadní vliv na stabilitu raženého díla. Potíže zp sobuje 
pouze v krátkých úsecích poruch – p edevším s brekciovitou výplní. V nich musí být 
provád na stabilizace výrubu pomocí kotvených sítí s následným p est ikem stabilizující 
vrstvy betonu, nebo drátkobetonu.  

V sou asné dob  lze na výše zmín né inženýrskogeologické a zejména hydro-
geologické charakteristika p istupovat již se zna ným nadhledem. Lze posuzovat uvedené 
skute nosti a porovnávat je s již zastiženými reáliemi p i ražb  obou tunel . Zejména však 
na tunelu „Ólafs“ lze velmi pe liv  analyzovat zastižené skute nosti. Co se tý e geologické 
stavby daného masívu, nevykazuje tato nikteré anomálie od definické geologické zprávy, 
procentuální hodnocení masívu z hlediska kvality je velmi p esné. Výše zmín né 
skute nosti tak korespondují se stavem díla „in situ“ a lze je tedy brát jako zcela dosta ující 
a vhodné k návrhu ražeb obdobných charakteristik. 

Co se tý e problému hydrogeologického, tak se zcela bezpochyby jedná o projekt 
zastižený abnormálními p ítoky vod do podzemního díla, vod tlakových a jakkoli nemožno 
srovnatelnými s podmínkami u nás v eské republice a potažmo (zatím) ani jinde na 
Islandu. Zde se jeví jako bezpodmíne né využívání p edvrt  z elby díla ke zmapování 
hydrogeologické situace ve vzdálenosti cca 30 m p ed elbou tunelu. Pro ov ování 
takovýchto skute ností bylo na projektu navrtáno stovky p edvrt  v ádech kilometr . 
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4.7 Metoda výstavby projektu Hé insfjör argöng  

4.7.1 Ražba tunel  Siglufjörður a Ólafsfjörður, základní informace o projektu 

Ražení tunelu Olafs bylo z obou silni ních tunel  projektu Hédinsjör ur zdaleka to 
delší a náro n jší, p i emž hlavní p í inou byla podzemní voda 

Ražba tunelu Ólafsfjör ur („Olafs”) na silni ním projektu Hédinsjör ur na severu 
Islandu byla, jak je definováno, zastižena vodou, podzemní vodou velkých ob m . Zatímco 
ražba probíhala skrz edi  se sedimentárními mezivrstvami, pr valy v tšinou p icházely 
propojenými žílami a zónami zlom  roztroušenými a seskupenými podél trasy ražby. 

Nebyl tu však nejv tší pr val podzemní vody, na jaký se kdy narazilo p i budování 
silni ních tunel  na Islandu. K nejv tšímu pr valu došlo na soustav  tunel
Breidadalsheidi-Botnsheidi na severozápad  zem  v polovin  90. let a pr val stále protéká. 
Technici tu z ídili trvalé ešení, které odvádí vodu pry  k pr myslovému využití a jako zdroj 
pitné vody, a tím umožnili pokra ování projektu.  

Ovšem my všichni tunelá i, kte í jsme stav li stav li Olafs, se m žeme hrd  hlásit 
k nejv tšímu pr valu, jaký byl kdy ú inn  zastaven b hem stavby silni ního tunelu na 
Islandu, i když nemuseli elit tak vysokým pr tok m vody.  

Na tunelu Olafs rychle vznikly problémy s podzemní vodou, už pouhý 1 km od 
po átku ražby, a neustaly po další 3 km. Brzo byla nutná chemická injektáž 

A koli z povrchových studií vyplynuly informace, které tomu nasv d ovaly, nebylo 
nicmén  z t chto pr zkum  a z omezeného po tu jádrových vrt  jasné, jaký je charakter, 
rozsah a podrobné vlastnosti narušení horninového masivu v hloubce. Výška nadloží na 
trase tunelu Olafs byla až 800 m. 

Celkov  tém  na dvou t etinách tunelu Olafs byly problémy s podzemní vodou. 
Kone ný geologický ez po výstavb  tunelu ukazuje, že nejvyšší koncentrace zlom  je na 
jihovýchod  trasy tunelu, tedy na jeho polovin , která se razila nejd íve. V tomto úseku jsou 
také mnohé žíly, obzvláš  pod údolím Sydrardalur, a pak také na severozápadní t etin
tunelu. Za ínají pod druhým údolím, a v n m je jich také nejvíce, dále mezi ob ma 
nejvyššími vrcholy a tam, kde je podloží nejmocn jší. 

4.7.2 Ražba tunel  Siglufjörður a Ólafsfjörður, zahájení prací  

V polovin  roku 2009 za ala naše stavební firma dávat dohromady tým svých 
90 pracovník  (70 tunelá  a 20 technik ) jako p ípravy na to, že se p esunou na vzdálený 
sever Islandu, aby vybudovali tunely Olafsfjör ur a Siglufjör ur, které jsou sou ástí 
projektu soustavy silni ních tunel  Hédinsjör ur. Naše stavební spole nost se domnívala, že 
by mohlo být relativn  možné (a trochu se v to i doufalo), aby mohla se svými efektivními 
organiza ními schopnostmi a rozsáhlými stavebními zkušenostmi dokon it program prací, 
jehož harmonogram byl n co p es t i roky, o trochu d íve. 

Ovšem ukázalo se, že neo ekávané podmínky v podloží „ground conditions“ 
s pr valy studené vody na tunelu Olafsfjör ur jsou takového rozsahu a objevují se na tak 
dlouhých vzdálenostech, že p vodní zám r dodavatele se ukázal jako neuskute nitelný. 
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Potíže, na které se p i ražb  tunelu naráželo, zkoumal i klient – Ú ad pro silni ní dopravu 
Islandu (Vegagerdin) – a jeho smluvní a technický dozor, konzultantská firma GeoTek. 

Jakmile byl stanoven charakter a rozsah problému, bylo dohodnuto nezasahovat do 
akceptovaného a kompetentního p ístupu dodavatele, jelikož klient nesl geologická rizika 
stejn  jako u jiných silni ních tunel  v této zemi s r znorodou a tektonicky narušenou 
geologií. Smlouva byla uzav ena na jednotkovou cenu, což znamenalo, že nejnáro n jším 
úkolem, a tím, na co bylo pot eba se nejvíce soust edit, bylo najít nejlepší technické ešení. 

Jak postupovala ražba tunel  Olafsfjör ur a Siglufjör ur, vedla se p i každé trhací 
práci mezi námi techniky a dozorem diskuze s cílem dosáhnout shody na tom, jaký je 
charakter podmínek podloží „ground conditions“ a problémy na ur itých vzdálenostech 
trasy, jaká jsou možná ešení, která by se mohla vyzkoušet nebo p ijmout jako další, a také 
jaká míra permanentní výztuže bude pot eba. 

Byla použita „skandinávská metoda“ ražení tunelu, p i emž plán a specifikace 
vycházely z norské praxe. Zám rem bylo maximalizovat instalaci permanentní výztuže 
b hem prvního záb ru ve fázi ražby, p i emž tato výztužná opat ení mají být minimální 
dimenzí v pom ru k délce záb ru, který m l pr m rn  n co p es 5 m.  

4.7.3 Problematická realizace 

Ražba tém  7 km dlouhého raženého úseku Olafsfjör ur za ala v listopadu 2006. 
Razilo se p ibližn  5 km do kopce od portálu u Ólafsfjör uru. Ale netrvalo p íliš dlouho, 
p ibližn  800 m, než se narazilo na první významné potíže s podzemní vodou. A pak, b hem 
dalších 160 m, dosáhl pr sak vody více než 200 litr  za minutu, nebo p ibližn  33 litr  za 
sekundu. Tlak vody byl 10–15 bar  a její teplota dosahovala jen 2–3 °C. 

V tomto bod  nebyly žádné zlomy a první horský vrchol a údolí s maximálním 
nadložím ješt  nebylo dosaženo. Smlouva, se kterou jsme pracovali obsahovala opat ení pro 
p ípad preinjektáže, která má pomoct ut snit unikající vodu metodami s využitím cementu 
nebo chemických kotev. Vypracovali jsme tak odhad objemu pr val  ze dvou zkušebních 
vrt . Prahová hodnota objemu pr valu byla stanovena na 600 litr  za minutu  
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(10 litr  za sekundu), aby se usnadnilo rozhodování mezi preinjektáží a postinjektáží ve 
vztahu k ražb . Jakmile byla provedena preinjektáž, vyvrtala se další, kratší dvojice vrt , 
aby se zkontrolovalo, nakolik úsp šn  byl pr sak zastaven. 

Proto bylo ve vzdálenosti jen n co p es 1 km od za átku ražby rozhodnuto zahájit 
injektáž p ední zóny elby cementovou injektážní sm sí. Ukázalo se však, že takto není 
možné pr val ut snit, a dodavatel a dozor se dohodli, že místo toho použijí polyuretanové 
prysky ice (PU). V souladu s certifikací výrobk  schválených pro použití v oblastech s 
hygienickými a ekologickými nároky byly prysky ice dodány spole ností Minova. Byly 
použity i jinde na Islandu, v etn  budování vodních tunel  Karahnjukar, které se v tu dobu 
budovaly na východ  zem . 

4.7.4 Ražba tunel

Ražba tunel  se provádí takzvanou Norskou tunelovaní metodou (Norwegian Metod 
of tunnelling – NMT), jak ji specifikuje Geotek [43]. Tato metoda byla vyvinuta ve 
Skandinávii pro tunelování tvrdých, netla ivých, rozpukaných horninách. Jejími hlavními 
rysy jsou velmi rychlý postup ražby, vysoký stupe  mechanizace a relativn  nízké náklady. 
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V souvislosti s NMT se asto hovo í o tzv. „nízkonákladových tunelech“ (Low cost 
tunnels). NMT je založena na zkušenostech získaných z vyražení cca 5000 kilometr
liniových podzemních d l v Norsku. Na rozdíl od tzv. Nové rakouské tunelovací metody 
(NRTM), která vzešla z alpských podmínek, pro n ž je typický astý výskyt tla ivých           
a bobtnavých hornin, nejsou u NMT b žnou sou ástí observa ní m ení (m ení 
konvergencí, tlak  v ost ní nebo tlak  na kontaktu hornina – výztuž). Další odlišností od 
NRTM je naprostá absence ocelových výztužných rám  jako prvk  primárního nebo            
i sekundárního ost ní. Pouze v p ípadech zhoršených geologických podmínek je použit tzv. 
systém „Reinforced concrete ribs“, tj. výztuže s pruty z žebírkové oceli. Primární ost ní 
tunel  Hé insfjör  je realizováno v tšinou pouze z vrstvy st íkaného betonu v kalot  v etn
prvk  systémového nebo i nahodilého  kotvení pomocí svorník  typ  SN a CT Bolt, 
(v délkách 3 m, 4 a 5 m v zálivech) což je systém Comci Coat, který má povrch opat en 
galvanizovanou vrstvou a nát rem. Vrstva betonu je t ídy C35/40 a bývá realizována 
tlouš kou 50 – 80 mm [43].Ve skandinávských tunelech jsou b žné dlouhé úseky zcela bez 
výstroje. Z klasifika ních systém  pro vyjád ení kvality horninového masívu se ve fázi 
projektování, tak i ve fázi realizace používá tzv. Barton v Q - System (Barton et. al, 1974) 
vychází z Q-System [48]. Pro ražby byl navržen a zvolen postupu, který si klade za cíl 
minimalizovat možná rizika úpadní ražby s co možná nejrychlejším dokon ením projektu. 
Oba tunely jsou proto raženy zárove , což rozd luje celý projekt na  samostatné stavby.  

4.7.5 Metoda výstavby tunel  Siglufjör ur a Ólafsfjör ur, hlavní operace 

Hlavní operace razicího cyklu lze rozd lit následovn : 

- vrtání pr zkumných p edvrt
- vrtání elby pro trhací práci 
- trhací práce 
- odt žování rubaniny 
- zajišt ní výrubu 

Sou ástí ražby tunel  je i systematické vrtání pr zkumných p edvrt . Ty se obvykle 
realizují v po tu 2 – 4 ks a to na délku 25 – 33 m s minimálním p ekryvem 10 m. Tyto 
p edvrty, které jsou vrtány pomocí vrtacího vozu (stejn  tak jako operace vrtání elby pro 
TP) Axera Tamrock T11 – 315 TCAD slouží pro ov ení geologických podmínek pro ražbu 
a zejména pro zjiš ování p ítomnosti podzemní vody. Na základ  množství podzemní vody, 
její teploty a tlaku se poté následn  rozhoduje o dalších pracích razicího cyklu. 
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Vrtání je rovn ž zabezpe eno vrtacím vozem Axera Tamrock. Tento sestává ze 
t ílafetového systému výložník , které umož ují rychlé zvládnutí této operace vrtání. 
Maximální záb r se zpravidla vrtá na délku 5,27 m. Jak již bylo uvedeno, pouze p i 
zhoršených geologických podmínkách se záb r zkracuje na cca 3,0 m. Vrtací v z je 
vybaven poloautomatickým systémem TCAD, což je program pro m ení pozice sm ru 
vrtné korunky na vrtací ty i lafety. Systém je ur ený pro vrtání s p edem p ipraveným 
vrtným schématem.  

Pro tuto operaci byla jako dominantní trhavina zvolena univerzální emulzní trhavina 
Titan 7000, kterou dodává firma OricaMining Services (d íve Dyno Nobel). Nabíjení je 
provád no pomocí erpacího za ízení Mini SSE (Site Senzitized Emulsion), které se k elb
dopravuje pomocí nákladního vozu. Pomocí tohoto systému lze erpat emulzi sou asn  do 
dvou nabíjecích hadic. Systém umož uje dávkovat množství trhaviny v jednotlivých typech 
vrt . Obrysové vrty jsou nabíjeny redukovaným množstvím trhaviny a tím se dosahuje 
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snížení nadvýkon  s minimálním porušením masívu za obrysem raženého tunelu. 
Zavedením emulzních trhavin se rovn ž poda ilo zkrátit as operace. Rovn ž bylo možné 
zkrátit as v trání, nebo  tyto trhaviny mají velmi nízký obsah povýbuchových zplodin.  

V trání tunelu je realizováno jako separátní foukací se dv ma lutnovými axiálními 
ventilátory, a sice jedním o pr m ru 2,1 m a druhým o pr m ru 1,8 m. Ventilátory jsou 
dopln ny o frekven ní m ni , který umož uje plynulou regulaci otá ek podle vyražené 
délky tunelu. Tím lze dosáhnout zna nou úsporu elektrické energie. 

Pro vlastní operaci nakládání se používá lžícový naklada  Bröyt D600 W, který má 
lžíci o objemu 3,4 m3. Jedná se o stroj, který nemá vlastní pohon a k elb  je proto nutné jej 
dopravovat pomocí tažení na damperu. Vlastní pohyb naklada e na pracovišti je zap ením    
o lžíci a provedením následného posunu. Jako možná záloha p i t žkostech jsou na stavbách 
p ipraveny kolové naklada e typu Volvo 1801 E.  
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Doprava rubaniny je realizována pomocí velkokapacitních dumper  Komatu               
o nosnosti 35 t. Jejich po et  je na jednom tunelu až maximální v po tu 6-ti kus . Rubanina 
je ukládána do do asné skládky, ale také do trvalé skládky, která je umíst na nedaleko 
tunelového portálu. Tato bude rovn ž následn  využita pro stavbu silni ního t lesa násypu 
pro cesty k tunelu, drcená rubanina pak i pro silni ní t leso p ímo v tunelu.  

Obtrhání (scaling) je v první fázi provád no pomocí lžíce naklada e Boryt. Poté 
hlavn  pomocí pásového bagru Komatsu 15 s impaktorem a lžící. P ed následnými 
pracovními operacemi se provádí ru ní obtrhání z plošiny vrtného vozu. 

Po odt žení a za išt ní výlomu ze zpravidla provádí kotvení výruby. Pouze 
v p ípadech, kdy se vyskytuje rozvoln ná hornina a jsou skute n  nep íznivé geologické 
podmínky, se kotvení realizuje až po nanesení vrstvy st íkaného betonu. Používají se kotvy 
CT Bolt (Örsta Stahl, Norsko). Rovn ž kotvy SN, nebo i IBO kotvy. Všechny uvedené 
kotvy jsou v délkách 3, 4, 5 nebo 6 m. 

St íkaný beton je aplikován standardn  s pomocí erpadla a manipulátoru Meyco 
Potenza. Používá se mokrá sm s t ídy C 35/40. Betonová sm s je podle místních 
geologických podmínek dopl ována ocelovými vlákny typu Sica Fiber CHO 65/35 NB. 
P ed nanášením st íkaného betonu musí být líc výrubu pe liv  omyt tlakovou vodou, aby se 
dosáhlo odstran ní prachu a drobných úlomk  horniny. Omytí je provád no manipulátorem 
Mezci, který spl uje podmínky na dostate né tlakové omytí.   

4.8 Problematika zlepšování vlastností horninového masívu pomocí 
t snících injektáží v tunelu Ólafsfjör ur  

4.8.1 Úprava vlastností horninového masívu v tunelu Ólafsfjörður 

Problematika provád ní t snících injektáží na projektu Hé insfjör ur se naplno 
projevila ve chvílích zvýšených p ítok  podzemních vod do díla, a to zejména od stani ení 
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13,100 km, kdy se za aly projevovat zvýšené p ítoky vody v elb  tunelu až na více jak 
2000 l.min-1.  Tyto skute nosti následn  v záv re né fázi vedly až k pozastavení ražeb na 
tunelu Ólafsfjör ur, což je specifikuje  a 

Souprava na chemickou injektáž sestávala z erpadel GX-45 II, hydropneumatických 
obturátor  BVS-40K k upevn ní injektážních ty í do vrt  a dvousložkové polyuretanové 
(PU) prysky ice CarboPur WF a WFA v etn  urycholova  CarboAdd Thix 1 a 2. Minova 
vyškolila vybrané pracovníky Metrostavu jak v teorii, tak i v praktickém zacházení s 
chemickou injektážní soustavou. Bylo t eba upravovat pracovní postupy (jako p edeh ívání) 
a také schémata vrtání, protože tu byly r zné objemy pr val  a r zné geologické podmínky 
i technické podmínky aplikace výrobku. 

Metrostav m l navíc možnost využít služeb injektážního konzultanta Tomasze 
Najdera, kterého doporu il dozor klienta a který v tu dobu také pracoval na Islandu a ešil 
problémy pr val  na tunelech Karahnjukar. editel projektu na stran  Metrostavu Ermin 
Stehlík íká, že pro velké potíže s vodou na Karahnjukaru m l kontakt s konzultantem 
Najderem asto formu telefonát , fax  nebo e-mail . 

Dodavatel také instaloval jak do tunelu, tak na míst  portál  záchytné lapa e/filtry 
k zadržení jakýchkoli unikajících chemikálií, pokud by to bylo t eba. 

Na tunelu Olafs proto bylo ve vzdálenosti 1 km od za átku ražby doporu eno 
postupovat takto: vyvrtat p ed elbou 16–18 zkušebních vrt  v délce 12–20 m po obvodu 
elby. Vrty se pak m ly využít na injektování PU injektážní látky, která m la vytvo it 

ochrannou kruhovou bariéru proti pr val m. Tento p ístup byl aplikován na úseku dlouhém 
p ibližn  80 m, zabral 1,5 m síce a byl dokon en v ervenci 2007. 

Vlastní ražba p edpokládá jako jednu z operací razího cyklu položku injektážích 
prací a p edpokládá použití technologie na provád ní injektáží metodou „pregrouting“, která 
je známá a osv d ená jako metoda injektáží pro omezení pr sak  podzemních vod p i ražb
tunel  ve Skandinávii, a to pomocí chemických nebo cementových materiál . Investor 
stavby spole n  s dodavatelem pravideln  vyhodnocují zastižené p ítoky a spole n  poté 
vydávají resumé, dle kterého se ídí následné práce v tunelu. Rozhodují tedy o zahájení 
injektážních prací. Referen ní limit pro zahájení injektáží pak vychází z množství p ítok
z pr zkumných p edvrt , teploty vody a pr m rného pr toku v tunelu na každý kilometr 
jeho délky. Podle  platí (pokud supervize neur í jinak), že pokud p ítoky vody 
ze dvou navrtaných zkušebních p edvrt  v p edpolí elby díla jsou vyšší než 10 l.sec-1, 
zahájí se v sou innosti s dozorem investora p íprava na vrtání a následují pak práce spojené 
s metodou pre-grouting.  
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Po dokon ení každé injektáže se pak vrtají dva nebo více pr zkumné vrty, které mají 
ov it  stávající stav a úsp šnost injektáže. Tyto vrty jsou zpravidla o cca 1 m kratší než 
p edchozí vrty.  

Dle dalších specifikací injektážích prací pak budou p ítoky vod nižší nežli 10 l.sec-1

naplánovaný k provád ní jako metoda post-grouting, která by nenarušovala kontinuitu 
ražeb. 

4.8.2 Vlastní problematika injektáží na tunelu Ólafsfjör ur 

Ražba tohoto tunelu probíhá ve vulkanických horninách terciérního stá í. Jedná se 
v tšinou o edi e, z ásti vulkanoklastika. Horninový masív je tedy zna n  porušen (viz výše 
uvedená kapitola o inženýrskogeologických pom rech v trase tunelu). Hlavní puklinové 
systémy jsou orientovány jednak p ibližn  kolmo k ose tunelu, jednak rovnob žn  s ní. 
Jejich sklon je velmi strmý, v tšinou až 80° jak uvádí a

Až do stani ení 13,100 km 
nebyly p ítoky podzemních vod do 
tunelu natolik významné, aby 
ovlivnily postup prací na  elb  díla. 
Teprve od uvedeného stani ení se 
za aly p ítoky zvyšovat natolik, že 
p ekro ily pomyslnou hranici 2000 

l.min-1. Ve stani ení 12,940 km (sm r ražby je vzhledem ke stani ení sestupný) dokonce 
p ítoky ješt  více zesílily a byly pod tlakem cca 10 – 15 bar  (1000  - 1500 kPa) p i teplot
2 – 3 °C. Z t chto d vod  bylo rozhodnuto o zahájení injektáží tunelového p edpolí. Po 
neúsp šném pokusu provád t injektáže na bázi cement  s cílem ut snit p ítoky do tunelu a 
obnovit ražbu vedení stavby po dohod  s investorem rozhodlo o použití chemických 
polyuretanových prysky ic. Jelikož pak zadávací podmínky striktn  zakazovaly použití 
látek, jejichž ú inek na životní prost edí nebo na osoby, které s nimi pracují, m že být 
škodlivý. Bylo nutné prokázat, že materiály disponují schválením pro styk s pitnou vodou a 
životnímu prost edí podle severoevropských standard . Vzhledem k tomu, že již 
v p edchozím období byly tyto materiály úsp šn  použity na jiných stavbách na Islandu 
(jako nap .  vodní dílo Kárahnjúkar), byly veškeré p edložené materiály schváleny dozorem 
investora, 
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Za m síc však byla PU injektáž nezbytná znovu. Bylo to o více než 800 m dál po 
trase tunelu. Zkušební vrty prokázaly pozdemní vodu s tlakem až 30–32 bar  a v masivu 
horniny p ed tunelá i se tu vyskytovaly trhliny a pukliny široké až 500 mm. 

Na práce bylo nasazeno rota ní zubové erpadlo rotary gear-type pump SK-90 
s vyšším výkonem a vhodný kompresor na stla ený vzduch. K používaným materiál m byla 
p idána prysky ice produkující p nu Geofoam. Do schématu vrt  byly za len ny 
jednoú elové vrty, které m ly proniknout do v tších dutin a pokusit se je vyplnit p nou. Na 
staveništi bylo také p ipraveno k použití vysokovýkonostní erpadlo CT-PM, i když ho 
nakonec nebylo pot eba. 

Ražení z údolí Hédinsjör ur s cílem prorazit tunel v Ólafsfjör uru z druhé strany 
bylo zahájeno v kv tnu 2008, ale s menším sklonem, než se p vodn  plánovalo, aby bylo 
stoupání delší a aby se p edešlo jakémukoliv riziku „downhill grade“ risk s podzemní 
vodou, než dojde v podzemí k prorážce. 

Asi o 340 m dál, se narazilo na zlom s vysloven  tektonickou brekcií kamen  o 
velikosti do 500 mm s jílovito-pís itou hmotou matrix. Zóna brekcie se nejd íve objevila 
vlevo od elby, ale když rubání pokro ilo o pouhé 4 m, zóna se celá odhalila a zabrala celou 
levou polovinu oblasti. Na pravé stran  byl alterovaný struskovitý edi  se sedimentární 
mezivrstvou. Jílovitá výpl  blokovala vrtací korunky. P i p edb žném zpev ování horniny 
svorníky a p i zkušebních vrtech byly nalezeny rozsáhlé pr valy v objemech 600–1200 litr
za minutu. Z elby netryskaly proudy vody, jen prosakovalo soustavné extrémní mokro, 
kv li kterému nebylo možné aplikovat st íkaný drátkobeton. 

V d sledku toho bylo p ijato jako ešení situace nahlížet na materiál jako na zeminu 
soil. Byl vyvrtán erej/soubor array devíti 12,6 m dlouhých vrt  o pr m ru 51 mm, které se 
rozvíraly sm rem vez z plochy profilu. Injektáž PU prysky icí významn  snížila tok vody a 
zbytek byl odveden mezivrty. Použily se sít  a st íkaný beton. Tam, kde se p i aplikaci 
svorník  do horniny narazilo na vodu, se k odvedení vody vyvrtaly paralelní vrty ve 
vzdálenosti asi 500 mm, byl nasazen obturátor a provedena injektáž, která by umožnila 
pozd jší pln ní svorník  injektážní hmotou. 
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V pr b hu dalších prací nás však ekala další nep íjemnost.– jednotlivé zkušební 
vrty signalizovali studenou vodu v objemech až 2 500 litr  za minutu s relativn  konstatním 
tlakem 24–29 bar . K pr valu došlo pod údolím Sydrardalur, jehož edi ové nadloží bylo 
siln  porušené. Byla to jedna z nejhorších oblastí na tunelu Olafs. Praskliny m ly 2–50 mm, 
m ly jílovitou výpl  a byly zde drcené zóny s jasn  ohrani enými tektonickými zrcadly. Za 
tímto úsekem se nacházela tektonická brekcie kamen  v jílovitém písku. 

Ovšem v ervenci 2008 se na jednom úseku tunelu došlo do bodu, kde pr valy byly 
tak závažné (dosahovaly asi 500 litr  za sekundu), že preinjektáž nebyla možná, a tunel byl 
zaplaven. Bylo to ale jen na kratší dobu, protože pr val b hem n kolika dní významn
poklesl. 

4.8.3 P edvrty a pre-grouting 

P edvrty a pre-grouting na tunelu Ólafsfjör ur jsou unifikovány pasportem  a slouží 
ke zjiš ování stavu  p ed elbou, k ov ování geologických pom r  a zejména ke zjiš ování 
výskytu množství a charakteristik podzemních vod.  

Obvykle jsou vrtány dva p edvrty, délky 24 až 30 m (na tunelu Ólafsfjörður tato 
hodnota iní délky 6-ti vrtacích ty í, t.j. 24,2m), pozice umíst ní p edvrt  a jejich úklon se 
liší v jednotlivých stani eních a je konzultován s geology a hydrogeology. 

Na jednotlivých  záb rech se však pozice vrt  zrcadlov  obrací sm rem k p ed-
chozímu umíst ní vrt . Pozice musí být vždy rovn ž zm n na dle skute n  zastižených 
geologických podmínek. Rovn ž je možno na žádost investora na ídit vrtání až ty  p edvrt
v jednom stani ení, avšak nejmén  v každé páté sekci  délky 5 m, nebo s p ekrytím, které se 
rovná délce úseku, jenž je pokryt p edvrty nebo injektáží, viz 

P i realizaci tunelu Ólafsfjörður jsou p edvrty obecn  vrtány pod úklonem 15° od 
profilu a ne více než 15° ve vertikálním sm ru. 

Pr m r vrt  pro p edvrty je stanoven na minimální hodnotu 45 mm (rota n
p íklepné vrtání) a 76 mm (jádrové vrtání).  

V každém záznamu o vrtání p edvrtu je obsaženo:  
- datum a as za átku a konce vrtání 
- íslo vrtu, pozice, sm r, úklon a délka 
- zaznamenaný pr b h vrtacích prací, v etn  penetrace, rychlosti a stálosti otá ek, 

chování vrtného za ízení (klidné, trhavé pohyby apod.) 
- zm ny výplachu a p ípadné jeho ztráty ( hloubka, ve které došlo ke zm n  chování 

vrtného ná adí – t.j. místo, kde p edvrt zastihl vodu a rovn ž typ horniny)    
- místo a charakter horninového masivu, zastižených kaveren, puklin a diskontinuit.  

Mezi obecné zásady pro provád ní injektážních prací na tunelu Ólafsfjörður pat í  
zejména tyto innosti a následující parametry p i realizaci tzv. pre-groutingu: 
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- tlouš ka ochranné vrstvy (mocnost horniny mezi poruchou zachycenou p ed vrtem     
a vlastní elbou) je stanovena na základ   skute n  zastižených pom r , jako jsou tlak 
vody, trhliny a puklinatost ve skále a možné poruchy v horninovém masivu vzniklé 
trhací prací 

- obvykle jsou vrtány dva p edvrty o délkách  12 až 30 m, s p ekryvem 6 až 8 m nebo 
s p ekryvem na 2 délky záb ru, minimální p ekryv m že být navýšen o délku dvou2 
záb r , v závislosti na skute n  zastižených podmínkách 

- v p ípad  velkých p ítok  vody s vysokým tlakem blíže nežli 12 m od elby, jsou 
realizovány 4 p edvrty 

- v p ípad  pochybností o výskytu zvodn ných vrstev jsou vrtány další p edvrty do 
stran pod úhlem 45° v délce 8 až 12 m 

- všechny realizované p edvrty na tunelu Ólafsfjörður jsou injektovány polyuretanovou 
sm sí, pokud zastižený p ítok vody je vyšší 60 l.min-1

- injektáž kon í vždy po dosažení  kone ného tlaku (refusal pressure), se „za-
plombováním“ vrtu na konci injektáže 

- v p ípad  velké spot eby injektážního média se používají polyuretanové sm si 
s p ísadou urychlova e (Add Fast, Add Thix) 

- v p ípad  rozvoln né elby s vodními pr saky jako vhodné ešení  je realizováno 
použití injektážního deštníku délky 12 – 16 m 

- v ur itých p ípadech bylo použito cementových injektáží nebo kombinací cement – 
polyuretan, avšak toto ešení  se ukázalo v d sledku teploty vod (cca 1 – 2°C) jako 
nevyhovující, a proto se nadále používají zejména injektáže s polyuretanem. 

Carbopur WF je definován v materiálech f.  jako  velmi 
rychle reagující dvousložková injektáží prysky ice, neobsahuje fluorované a chlorované 
uhlovodíky a halogeny. Je ur ena pro zpev ování hornin, zemin a stavebních konstrukcí      
a ut s ování pr sak  vod (zejména tlakových). Tato injektážní sm s je použitelná p i 
teplotách prost edí -15 C až 40 C. Tlaková voda na tunelu Ólafsfjörður dosahovala místy 
hodnot  až 30 bar. Teplota vody kolísala v rozmezí 1 C až 3 C. 

Výhoda injektáží sm si Carbopur WF  spo ívala v rychlé dob  vytvrzení 
reak ních složek, v okamžitém ut sn ní  diskontinuit prost edí a zejména ve snadném 
zp sobu použití.  

Tento typ polyuretanové prysky ice je rovn ž ihned reagující dvousložkové injektáží 
médium z Charakteristiky tohoto média jsou vesm s podobné jako u výše uvedené 
injektáže Carbopur WF projektu Hédinsfsfjörður na Islandu.  
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P i provád ní vlastních chemických injektáží byla použita (mimo nutné p íslušenství) 
pístová injek ní erpadla GX-45, pakry BVS-40 a dvoukomponentní polyuretanové 
prysky ice Carbopur WF v etn  dvou akcelerátor  Carbopur Thix 1 a 2 (p ípadn  i Fast).  

Smyslem a ú elem takto provád ných prací je vytvo ení ochranné obálky po celém 
obvodu profilu raženého díl, p i emž jsou okolní horniny ut sn ny a do ur ité míry také 
zpevn ny. Sou asn  p i t chto injektážích bylo upravováno vrtné schéma v daném profilu   
a následné injek ní postupy byly vždy aktualizovány podle vydatnosti jednotlivých 
vodote í, geologie v daném konkrétním stani ení a technických podmínek pro provád ní 
chemických injektáží. V rámci ochrany životního prost edí byly instalovány v tunelu a u 
portálu záchytné clony, jejichž úkolem bylo zachytit v p ípad  pot eby úniky nadbyte ného 
materiálu p i injektážích. 

V injektovaných úsecích ražby tunelu byly také zkráceny záb ry p i provád ní 
trhacích prací. D vodem ke zvolení zkrácených záb r  bylo použití menšího množství 
trhavin. Krom  jiných aspekt  byly p i zkrácených záb rech dosaženy rovn ž p ízniv jší 
podmínky pro vlastní vrtání injektážích otvor , ale také hornina na elb  výrubu nebyla tak 
výrazn  porušena v již tak velmi rozpukaném masívu.  

Injektážní práce byly realizovány 
v tomto úseku p i délce cca 80 m po dobu 
cca 1,5 m síce, a to od konce kv tna do 

za átku ervence 2007. Provád né t snící injektáže pak následn  umožnily obnovit ražbu 
v t chto složitých hydrogeologických podmínkách.  

Na konci srpna 2007 ve stani ení 12,060 km byly znovu zahájený injektážní práce 
polyuretanovými materiály, ale vzhledem k tomu, že množství i tlak podzemní vody op t 
zvýšily své hodnoty oproti p edchozím p ípad m, bylo rozhodnuto o nasazení výkonn jšího 
zubového erpadla SK – 90. Tlak podzemní vody v t chto chvílích dosahoval v p edvrtech 
hodnot až 30 – 35 bar (3000 – 3500 kPa). T mto podmínkám bylo nutné p izp sobit rovn ž 
p íslušenství pro injektáže. Osv d ené chemické injek ní materiály byly dopln ny o 
nap ující prysky ici Geofoam, zejména vzhledem k tomu, p edvrty bylo zjišt no v p edpolí 
díla množství kaveren a puklin v horninovém masívu. Ší ka puklin se pohybovala kolem 
ší ek 0,5 m . 

Rovn ž bylo nutno zajistit adekvátní množství stla eného vzduchu k pohonu 
erpadla SK – 90 formou výkonn jšího kompresoru a dostate nou zásobu injek ního 
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materiálu, vzhledem k tomu, že spot eby byly oproti p edcházejícím zkušenostem 
n kolikanásobn  vyšší. Byl rovn ž dopln n a upraven technologický postup provád ní 
vývrt  a jejich injektáž Geofoamem p ímo do p edpolí elby s cílem vypln ní zjišt ných 
volných prostor p i použití této reaktivn jší a více nap ující prysky ice. 

Spole ným znakem provád ných chemických injektáží na tunelu Ólafsfjör ur bylo 
mimo jiné nap . nutné p edeh ívání injektážních hmot na teploty cca v rozmezí 25 – 30 °C 
v etn  vytvo ení temperovaného prostoru pro injektáží erpadlo a zásoby hmot na elb
tunelu. A také další doprovodná opat ení ve vztahu k samotnému provád ní injektáží v etn
zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví zam stnanc  p i práci p i provád ní t chto prací.  

4.9 Dokon ení celého projektu 

Prorážka tunelu byla v dubnu 2009, kdy se náš tým z Ólafsu st etl s týmem razi
Siglu. P edem byla uvažována varianta, že by se na dovrchní ražb  provedl poslední odpal 
až za vrcholem, za bodem zlomu. Podle zkušeností nabytých na Olafsu tu nicmén  bylo 
riziko, že pokud bychom dosáhli vrcholu jako první, museli bychom dále pokra ovat 
úpadn  klesáním. Což by v t chto objemech vody bylo katastrofální. 

A tak, protože jsme tuto možno p edvídali od za átku, a protože jsme necht li mít 
zatopenou elbu, bylo s klientem dostate n  dop edu dohodnuto, že se sníží vertikální svahy 
„vertical slopes“ v tunelu Olafs ve sm ru od údolí Hédinsjör ur. To znamenalo posun 
vrcholu (bodu zlomu) sm rem na jihovýchod o n jakých p t set metr . Takto se pak 
pokra ovalo, což umožnilo ob ma našim tým m razit dovrchn  ve stoupání. 

Na projektu se používaly dv  vrtné vrtací soupravy Sandvik Axera, na každý tunel 
jedna. Celkov  bylo vyvrtáno celkem 40 km vrt  na preinjektáž a 32 km zkušebních vrt , 
obojí s pr m rem 51 mm. Vývrty na odst el m ly pr m r 48 mm. Podle slov dodavale se 
vrtné soupravy osv d ily jako velmi spolehlivé a byly pro dané podmínky dobrou volbou. 

Protože podél sledných nebyly žádné p ístupové štoly, ventila ní soustava byla 
navržena jako systém s odd leným proud ním „separate blowing set up“. Na tunelu Olafs 
ho zajiš ovaly nevyztužené lutny o pr m ru 1 x 1 800 mm a 1 x 2 100 mm a dva axiální 
ventilátory Cogemacoustic typu T2 180 s frekven ními konvertory na regulaci podle délky 
tunelu. 
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Chyb jící štoly p edstavovaly problém také p i posouvání stavebního za ízení 
k elb  ražby a p i jejím išt ní. Pokud jde o išt ní, to se zpo átku provád lo 
pomocí nakládacího za ízením, což p ineslo n kolik problém , jako nap íklad asté 
poruchy, hlavn  se školením operátora za ízení. Tyto problémy byly p ekonány a podle slov 
dodavatele je výkonnost nakládacího za ízení mnohem lepší než výkonnost kolových 
naklada . Za ízení bylo použito na výrub po vy (invert) a na první obtrhávání (skalling). 

Zatímco nejv tší pokrok za jeden m síc byl na na tunelu Olafs 330 m, což bylo více 
než na Siglu, pr m r za m síc tu klesl na 3 km výrubu s problematickými pr valy na mén
než 180 m. 

Kv li asu pot ebnému navíc a finan ním vícenáklad m na pokrytí víceprací 
zp sobených závažnými komplikacemi s podzemní vodou byl po jednáních mezi klientem a 
dodavatelem posunut plánovaný termín dokon ení celého projektu z p vodního konce roku 
2009 na za átek íjna 2010. Klient m l také zvláštní dohodu, která pomohla áste n
kompenzovat potíže se sm nným kurzem vzniklé v d sledku ekonomických problém , které 
ot ásly islandskou ekonomikou, a kv li vyplývajícímu poklesu hodnoty islandské m ny. 

Projekt silni ních tunel  Hédinsjör ur byl oficiáln  otev en 2. íjna. 
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5. ANALYTICKO-VÝPO ETNÍ ÁST PRÁCE, DEFINICE 
SOFTWARU Q - SYSTEM,  ZÁKLADY VÝPO TU 

5.1 Analýza pomocí programu Q – SYSTEM v prost edí tunelu Ólafsfjörður 

 je výpo etní program, který je dle zadaných vstupních veli in schopen 
analyzovat kvalitu horninového masívu a podle této klasifikace a parametr  podzemního 
díla navrhnout primární výztuž výrubu. Klasifika ní systém vychází teorie dle Bartona, 
Liena a Lundeho pro návrh výztuže výrubu podzemního díla, viz.  Tento systém 
byl navržen p vodn  pro severské zem  ve Skandinávii, a to hlavn  z d vodu specifiky 
tamního horninového prost edí. Následn  byl využit a aplikován i v r zných dalších 
lokalitách. Lze ho tedy bez potíží aplikovat i na charakteristické inženýrskogeologické         
a hydrogeologické prost edí na Islandu pro ražbu tunelu Ólafsfjörður. V této ásti práce je 
provedena analýza pro prost edí tunelu Ólafsfjörður. 

5.1.1 Zásady klasifikace     

P i sestavování veškerých klasifika ních systém  horninového masívu je nutné 
analyzovat a ešit zejména tyto následující problémy:  

• volba parametr , které charakterizují horninový masív a ur ují míru rozsahu t chto 
parametr  pro jednotlivé typy horniny, 

• vztah mezi kvalitou horninového masívu a intenzitou horninového tlaku na strop a 
st ny výrubu, 

• volba typ  a parametr  definitivní výstroje, která je dosta ující pro zajišt ní stability 
výrubu v horninovém prost edí dané kvality. 

Kvalita horninového masívu je závislá p edevším na rozpukanosti v závislosti na 
hydrogeologických pom rech v horninovém masívu. Typ horninové komponenty má 
podružnou úlohu. Odpovídá to poznatku z inženýrské geologie, kde p etvo ení horninového 
masívu se realizuje p edevším podél predisponovaných ploch nespojitosti (jedná se zejména 
o pukliny a poruchové partie) a deformace vlastní horninové komponenty je již mén
významná.  

Návrh parametr  výztuže tunelu Ólafsfjörður analyzuji dle této výše uvedené teorie 
v následujících dvou p ípadech, ozna eny budou stejn  jako v p ípad  analýzy pomocí 
programu Plaxis  a jejich zadání je analogické k zadání v programu Plaxis. 

5.1.2 Definice zadaných model  A,B
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V prvním modelovém p ípad  návrhu výztuže, tedy v Modelu A uvažuji úsek tunelu 
ve stani ení, kde je horninový masív charakterizován dle inženýrskogeologické studie 
procentuelní hodnotou 80, není zde zastiženo vetší množství podzemní vody a nejsou zde 
plochy nespojitosti a jiné podzemní anomálie. Ve druhém uvedeném p ípad  v úseku tunelu 
v jiném stani ení se naopak od prvního p ípadu vyskytují podzemní tlakové vody, které 
byly zmapovány p edvrty,  v tomto úseku je zastižena geologická porucha a ustavení kvality 
horninového masívu je pouze 60 %. 

γunsat [kN/m3] 25,00 24,00 20750,00 24,00 
Eref [kN/m2] 12500000 8000000 1000000000 8000000 
ν [-] 0,220 0,250 0,200 0,250 

cref [kN/m2] 5000,00 1000,00 1000,00 1600,00 
ϕ [°] 50,00 38,00 50,00 40,00 
p [Pa] - 5000,0 5000,0 5000,0 

γγγγunsat  [kN/m3] 

Eref  [kN/m2] 

νννν      [-] 

cref     [kN/m2] 

ϕϕϕϕ      [°] 
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5.1.3 Výpo et pro Model A 

Analýza vycházející z programu sleduje 
funk ní pr b h pro kalkulaci kvality horninového 
masívu dle zadaných dat a dle jejich vzájemné 
kombinace. Pro úsp šné zvládnutí celého systému 
kvalifikace je nutné znát inženýrskogeologické 
charakteristiky horninového masívu a rovn ž 
charakteristiky hydrogeologické v dané oblasti 
horninového masívu.  

Pro model A jsou výše uvedená data 
analyzována následným funk ním p edpisem. 
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1. výpo etní krok :                                  2. výpo etní krok : 

3. výpo etní krok :    4. výpo etní krok : 
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5. výpo etní krok :    6. výpo etní krok : 

7. výpo etní krok :    8. výpo etní krok : 
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9. výpo etní krok : 

10. výpo etní krok : 

5.1.4 Návrh parametr  výztuže pro Model A 

Dle p edchozích výpo etních krok
následn  do grafu funkce pro 
výsledné hodnoty zadávám index 
Q, délku záb ru (pop ípad asový 
faktor) a analyzuji daný výpo et. 
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5.1.5 Výpo et pro Model B 

1. výpo etní krok :    2. výpo etní krok :  

3. výpo etní krok :    4. výpo etní krok :  
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5. výpo etní krok :    6. výpo etní krok : 

7. výpo etní krok :    8. výpo etní krok : 
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9. výpo etní krok : 
  

10. výpo etní krok : 

5.1.6 Návrh parametr  výztuže pro Model B 

Dle p edchozích výpo etních krok
následn  do grafu funkce pro 
výsledné hodnoty zadávám index 
Q, délku záb ru (pop ípad asový 
faktor) a analyzuji daný výpo et. 
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5.1.7 Záv r k návrhu parametr  výztuže pomocí analyzovaného výpo tu 

Kvalifika ní systém a návrh parametr  výztuže pomocí programu  byl v mé 
diserta ní práci zvolen vzhledem k podmínkám ražeb tunelu cílen  ve dvou odlišných 
oblastech. Pro ob  rozdílné oblasti se ukázalo vhodné ov it si dimenzi výztuže tímto 
programem, nebo  i zde platilo zásadní pravidlo a snaha zbyte n  nedimenzovat dílo nad 
pot ebnou mez, což by si vyžadovalo u projektu takovéhoto charakteru nebývalé navýšení 
finan ních prost edk . V zásad  lze p edpokládat navýšení prost edk  na každý záb r (cca 5 
bm ražeb) jen o jednu t ídu vyšší dimenze výztuže ádov  o 25 %. Proto se je zde nutno 
(z mého pohledu) p iklán t k pružnému ešení stávajícího problému v tunelu. Pod pojmem 
„pružn “ reagovat na vzniklou situaci se odráží každodenní koordinace technicko-
hospodá ských pracovník  stavby s geologem, s hydrogeologem a zejména stavebním 
dozorem a investorem stavby. Jen tak lze ešit možné kritické stavy, jen tak lze t mto stav
a problém m v as p edcházet a bezprost edn  je ešit. Z vlastních zkušeností vím, že jen 
astá kontrola elby díla, a to nejlépe každého záb ru, je z hlediska optimálního zvládnutí 

možné problémové situace ta nejlepší.  
V této kapitole diserta ní práce jsem ešil dva rozdílné stavy, dv  rozdílné varianty 

zastižených charakteristik horninového masívu na projektu tunelu Ólafsfjörður. Pro každý 
model byly charakterizovány dv  zcela rozdílné geotechnické skute nosti. Pro ob  situace 
byla pomocí výše zmín ného programu detailn , krok za krokem analyzována daná 
skute nost k následnému vyhodnocení. Pro první modelový p ípad byl kvalitativn , a to o 
dvacet procent lepší horninový masív dle parametr  RQD, v tomto p ípad  se nevyskytovala 
podzemní voda a poruchy nedosahovaly mimo ádností. Naopak druhá analýza byla o p tinu 
horších pom r  s tlakovou vodou a velkou geologickou poruchou v prostoru elby. 

V obou výše analyzovaných skute nostech bylo pro jasné porovnání postupováno 
stejným systémem (program umož uje jisté variace t chto krok ), a proto je patrno, že 
v prvním p ípad  se v grafu závislosti (kvalita masívu / dimenze výztuže) výsledný pr se ík 
nachází v oblasti, která je pro  další ražbu, pro její zabezpe ení nikterak nebezpe ná, což je 
naopak p ípad druhého modelu. Zde se výsledný pr se ík nachází v oblasti zna ené jako 
hrani ní. 

Na základ  výše uvedených skute ností bylo postupováno p i návrhu parametr
betonu a systémového kotvení pro jednotlivé modely. Je z ejmé, že pro první model není 
nutné takové vyztužení díla jako je tomu ve druhém p ípad . Proto jsou navrženy vzhledem 
k podmínkám a vzhledem k charakteru díla nejbližší vyšší parametry pro beton a svorníky. 
Jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulkách. Veškerý návrh vycházel z programu a 
výše uvedená data byla p evedena z programu „Jordimoreno“  do prost edí MS 
– Word. 
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6. O EKÁVANÝ P ÍNOS PRO PRAXI 

Hlavní d raz p i tvorb  této diserta ní práce byl kladen do popisu konkrétní 
technologie ražeb tunelu Hédinsfjörður. O ekávaným p ínosem pro praxi je tedy jasná 
definice technologie výstavby tunelu Hédinsfjörður, tedy podzemní stavby s vysokým 
nadložím a s neo ekávanými (extrémními) p ítoky podzemních vod. Proto je tento popis 
výchozím kritériem, podle kterého lze v budoucí praxi postupovat p i zdolávání obdobných 
problém  p i výstavb  náro ných projekt . Stejn  tak jako jsem já v praxi p i výstavb
tunel  Siglufjörður a Ólafsfjörður dokázal implementovat získané znalosti z realizace tunelu 
Lærdal v Norsku, tak stejn  tak o ekávám, že bude možné použít atributy této diserta ní 
práce k ešení problém  u dalších projekt . 

P ínosem, ale není jen definice dané technologie ražeb, ale také rozbor zlepšování 
vlastností horninového masívu, obecn  pomocí chemických injektáží. U podobných 
projekt  bude zcela zásadní otázka nastavení vhodného typu injektážích médií a jejich 
systemati nosti p i zdolávání extrémních p ítok  podzemní vody. Lze se domnívat, že 
zkušenosti, které jsou v této práci uvedeny by m li v budoucnu pomoci p i ešení t chto 
problém . Rovn ž stabilizace díla pomocí systémového kotvení a st íkaného betonu a návrh 
parametr  výztuže je nezanedbatelným p ínosem pro další praxi.  Nebo , jak uvádím výše, 
je finan ní hledisko chápáno jako hlavní ukazatel zvládnutí dané situace. Dimenze výztuže a 
její pružná variace na konkrétní stav na elb  je zcela zásadním faktorem. V praxi velmi 
prosp šným. O ekávám, že mnoho t chto atribut  pom že stavebním technik m zvládnout 
konkrétní problémy na základ  této diserta ní práce. 

Z osobního hlediska je zpracování této diserta ní práce samo o sob  p ínosem pro 
mou další innost v oblasti podzemních staveb a prohloubením mých v domostí, které bych 
i nadále rád rozvíjel v praxi. Zejména pak poznání odlišných podmínek p i výstavb  tunel
na Islandu se všemi svými specifiky a anomáliemi je pro m  osobn  životní zkušeností.  

Celá diserta ní práce by ve svém charakteru m la sloužit jako p ínos všem dalším 
realizátor m podzemních d l, kte í se mohou v budoucnu potýkat s problematikou p i 
p íprav  projektu, výstavb  horizontálního podzemního díla, nebo se také mohou potýkat 
s ur itými problémy za provozu stavby. Mou snahou v p edkládané doktorské diserta ní 
práci bylo zpracování všech t chto uvedených skute ností, definic a ešení problém . 
V ím, že tato práce bude proto p ínosem a návodem p i ešení možných problém  p i 
realizaci podzemních staveb.   

V budoucnu se stavitelé horizontálních podzemních d l zcela jist  setkají s dalšími 
podobnými stavbami jako je nap íklad ražba tunelu Ólafsfjör ur v extrémn  pro-
blematickém prost edí. Ale soudobé metody a vývoj v oblasti podzemního stavitelství 
budou t mto otázkám elit a snažit se jakékoli podzemní dílo dokon it dle daných 
technologických postup  co nejvíce efektivn . V dnešní dob  co možná nejhospodárn ji. 
Ekonomické hledisko bude zohled ováno stále ast ji, ale i p esto se projektanti a stavitelé 
nebudou vyhýbat relativn  t žkým projekt m a nebudou se vzdávat myšlenek na nová 
podzemní díla a na nové výzvy. Rád bych, aby má diserta ní práce k této myšlence p isp la. 
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6.1 Dosažené cíle diserta ní práce 

Dosaženým cílem je popis metodiky výstavby, která v mnohém vychází ze 
zkušeností z výstavby tunelu Lærdal v Norsku a prezentace technologie ražeb tunel
s vysokým nadložím. Práce definuje konkrétní technologie ražeb tunelu Hédinsfjörður  se 
zam ením na neo ekávané situace zastižené p i ražb , zejména na extrémními p ítoky 
podzemních vod. Technickým p ínosem práce rovn ž byla modelová analýza pomocí  
programu Q-system, ve kterém jsem navrhl dimenzi výztuže tunelu pro dv  rozdílné 
geologické charakteristiky zastižené p i ražb  tunelu.  

Rovn ž jsem se v práci zabýval specifickými problémy, tématy a subjekty, které 
charakterizují výše uvedené skute nosti p i realizaci horizontálních podzemních staveb. Je 
nutné p iznat, že pracovní vytíženost mi leckdy nedovolovala asov  zvládat tvorbu 
diserta ní práce v sou innosti s ešením fyzických problém  na stavb . Avšak mohl jsem 
tak získávat nové v domosti a praktické znalosti na ojedin lé stavb  tunelu na Islandu. M l 
jsem tu možnost, že jsem se zú astnil realizace celého projektu od po átku až k jeho 
definitivnímu dokon ení a slavnostnímu otev ení 2. íjna roku 2010. I p es zna né finan ní 
problémy na Islandu a p es reálné obavy, že tunel nebude ádn  a v as dokon en, se 
povedlo po více jak ty ech letech celý projekt realizovat a dnes již plnohodnotn  slouží 
všem obyvatel m a návšt vník m Islandu.   

Rovn ž i studium a prezentace znalostí z realizace tunelu Lærdal v Norsku mi 
pomohla p i práci stavbyvedoucího na Islandu, proto jsem v první ásti diserta ní práce 
uvedl své znalosti o tomto projektu, ze kterých jsem pozd ji na Islandu erpal. Dosaženou 
metou je v této stati rovn ž definice obdobného díla na severu Evropy, v Norsku, které se 
geologicky Islandu podobá.  

Dalším dosaženým cílem je detailní popis inženýrskogeologických a hydro-
geologických podmínek ražby tunelu Hédinsfjörðargöng. Dosáhl jsem také detailního 
rozboru využití chemických injektáží na daném projektu.  

Práce splnila cíl, a to popis konkrétní technologie ražeb tunelu v daných 
podmínkách. Vytvo il jsem tak práci, se kterou jsem osobn  spokojen a doufám, že i 
obsahov  diserta ní práce plní sv j ú el. Tím je tedy - reakce na skute nosti, kde 
neo ekávané pr valy podzemní vody znemož ovaly plynulé ražby na elb  tunelu. Stejn
tak - reakce na fyzické projevy horninového masívu, kde pod vysokým nadložím je 
realizován tunel. Definice všech t chto a mnohých dalších problém  je vlastn  nastavením 
hranice ke zvládnutí možných dalších krizových situací p i ražbách tunel  obdobného 
charakteru jakým byl výjime ný projekt Hédinsfjörðargöng.   

Pro nás stavitele, kte í se na projektu podíleli, bylo nejv tším ocen ním vid t co 
znamená pro oby ejné lidi na Islandu dokon ení celého projektu a spojení obou m st 
Ólafsfjörður a Siglufjörður. Také proto jsem rád, že jsem se mohl podílet na tomto 
specifickém díle a mohl jsem tak poznatky z této stavby uplatnit v p edkládané doktorské 
diserta ní práci. Jsem si zcela jist, že bez mého p isp ní, by se dílo nedokon ilo v as a 
v této podob . Problémy, které jsme s pracovními týmy razi  a mechanik  denn  zvládali 
bylo velice mnoho. I t mto pracovník m je nutno pod kovat a i oni mají sv j podíl na mnou 
prezentované diserta ní práci.  
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7. ZÁV R 

7.1 Záv re né zhodnocení diserta ní práce 

P edpokladem pro zhotovení doktorské diserta ní práce byly p vodní teze diserta ní 
práce pod názvem „N které problémy ražeb horizontálních podzemních d l a ražba tunelu 
Ólafsfjörður na Islandu“.  P i obhajob  tezí byl up esn n cíl doktorské diserta ní práce        
a specifikovány n které st žejní body. Na t chto základech jsem pod dohledem svého 
školitele pana doc. Ing. Karlova Vojtasíka, CSc. diserta ní práci dokon il. 

Teorie, postupy a definice problém  uvedené v této diserta ní práci, by m ly být 
dostate nými podklady pro porozum ní problematiky ražeb tunel  s vysokým nadložím a 
s neo ekávanými anomáliemi, jako byla v tomto p ípad  podzemní voda. Jsem si v dom, že 
n které postupy mohou být zjednodušené, ale jednoduchost ešení problém  v praxi, na 
elb  tunelu n kolik kilometr  daleko od technické a servisní pomoci bylo mnohdy zásadní 

k rychlému vy ešení vzniklé situace.  
Diserta ní práci jsem se snažil doplnit celou adou vlastních fotografií, p i emž 

velmi zajímavé jsou zejména fotografie vrtání injektážích vrt  v tlakové vod . Nad rámec 
diserta ní práce jsem také nato il adu video záb r , které dokazují opravdovou náro nost 
zejména p i instalaci obturátor  do vyvrt  injektážního deštníku. Práce na tomto tématu m
velmi zaujala, bavila a byla pro mne velkým p ínosem, stejn  tak jako práce fyzická na 
stavb . Dozv d l jsem se o hlubší podstat  problematiky výstavby tunel  za hranicemi 

eské republiky a tyto zkušenosti budu uplat ovat v budoucí profesní rovin .   
Záv rem je možné konstatovat, že jsem splnil všechny cíle, které jsem si p ed 

vypracováním práce položil. Z osobního hlediska jsem vypracoval ucelený p ehled jedné 
kapitoly svého života, nebo  s Islandem jsem byl spjat po dobu tém  p ti let a pracovn
jsem tam strávil více jak t i a p l roku. Proto jsem byl schopen vypracovat ucelený p ehled 
problematiky ražeb tohoto náro ného projektu, který se nesmazateln  zapsal do pam ti 
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každého, který zde mohl pracovat. Nejvíce však t m, kte í na tomto projektu pracovali rádi, 
s chutí ešili každodenní problémy stavby, závažné problémy p i ražbách tunel , ale i otázky 
zcela b žné, všední. Mezi n  pat ím i já a v ím, že se mi povede realizovat n jaký další 
podobný projekt.  

Velmi rád bych ješt  jednou pod koval panu doc. Ing. Karlovi Vojtasíkovi, CSc. za 
odborné vedení a za pomoc p i tvorb  práce. Dále chci pod kovat za odborné konzultace 
paní doc. RNDr. Ev  Hrubešové a panu Ing. Lukáši urišovi. Rovn ž je mou povinností 
pod kovat své rodin   a nejbližším za trp livost a laskavé pochopení. 
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