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Název práce: Návrh ražby a primárního ostění tunelu na stavbě 

vysokorychlostního železničního spojení 

Autor práce: Bc. Tomáš Dostál 

Oponent práce: Ing. Tomáš Zítko 

Popis práce: 

Diplomant řeší návrh primárního ostění Habrovanského tunelu na trati Brno-Přerov. 

Samotnému návrhu předchází úvod popisující vybrané tunelářské metody výstavby. 

Následuje statický výpočet primárního ostění a stručný popis způsobu výstavby. V závěru je 

popsána koncepce geotechnického monitoringu prováděného v době výstavby. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

ad 1+2: 

Diplomant v kap. 5.2.1 popisuje konvenční metody, konkrétně NRTM, SCL, ADECO-RS 

a Kernbauweise. Následně v kap. 5.3. uvádí, že ražby navrhuje NRTM, ačkoli jeho návrh více 

připomíná metodu Kernbauweise. V zásadě není podstatné, jakou metodu si projektant zvolí, 

jde spíše o to, zda ji dokáže vhodně aplikovat na specifické podmínky konkrétní stavby 

(v tomto případě ražbě mělce situovaného tunelu v jílovém prostředí). Při správném návrhu 

ražeb v jílovém prostředí NRTM se výsledek velmi blíží návrhu metodou SCL. 

V případě předložené diplomové práce (DP) sice návrh odráží některá specifika daného 

prostředí (např. členění výrubu, masivní primární ostění), jiné důležité aspekty ovšem zcela 

opomíjí nebo přinejmenším nejsou v DP vysvětleny (zejm. včasné uzavírání profilu, využívání 

protiklenby, max. rozestupy dílčích čeleb…). 
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Navržený tunel je z důvodu návrhu masivních válcovaných nosníků HEB 240 (po 0,8 m) 

technologicky velmi obtížně proveditelný – především manipulace s těžkými nosníky ve 

stísněných podmínkách (navíc v prašném prostředí při umělém osvětlení) jejich instalace, 

spasování a zastříkání betonem v požadované kvalitě bez tvorby hnízd. 

Rovná dna kaloty a lávky na rozpon cca 10 m se také nejeví jako optimální (jsou dočasné, ale 

doba jejich působení není nikde specifikována; stejně tak není uvedeno, zda jsou tvořena 

pouze válcovanými profily nebo zda jsou tvořena betonovou deskou s tuhou výztuží). 

Bez ohledu na použitou metodu, v jílovém prostředí je vhodné navrhovat tvar kruhový nebo 

blízký kruhu (např. tvar vejčitý nebo eliptický). Podkovovitý tvar v těchto dimenzích za 

optimální považovat nelze. 

Základový nástřik v tloušťce 40 mm není standardní (s ohledem na nerovnost povrchu by 

neměl být méně, než 50 mm). 

 

Z návrhu není jasné: 

1) Důvod členění výrubu III. až V.? Pokud by se kalota posunula mírně dolů a zaklenula, 

vzniklo by poměrně rozumné členění na dvě kaloty a protiklenbu (I.a – I.b – II), které by 

bylo ekonomicky příznivější (redukce dočasných konstrukcí), bezpečnější (uzavírání 

profilu do protiklenby) a rychlejší z hlediska provádění (což už samo o sobě také snižuje 

cenu a zvyšuje bezpečnost). 

2) Důvod přítomnosti svařované sítě ø 6 mm v ose primárního ostění? 

 

Na portálech jsou navrženy mikropilotové deštníky délky 20 m (viz. kap. 7.4). Technologické 

možnosti provádění MP deštníků končí cca na 18 m délky (běžná délka MP deštníků je 12 – 15 

m). 

 

Koncepce a vstupní hodnoty obsažené v numerickém modelu nejsou v DP uvedeny 

v podrobnosti, která by umožňovala jejich nezávislou kontrolu. Není zřejmé, jak diplomant ve 

výpočtu zohlednil specifické vlastnosti jílu (použití efektivních x totálních parametrů; hodnota 

součinitele příčného tlaku v klidu použitá pro vygenerování počátečních napětí; vliv vody; 

hodnoty relaxací; parametry tuhosti ostění použité ve výpočtu; atd.). Kladně lze hodnotit 

provedenou simulaci presiometrické zkoušky na str. 30. 

 

Pozn. V kap. 5.2.2. a kap. 5.3. je uvedeno, že se strojní ražba „vyplácí“ pokud délka tunelu 

přesahuje 2 km. Ve skutečnosti je stanovení ekonomické náročnosti závislé na regionu (zejm. 

ceně lidské práce, zvyklostech, technické vyspělosti, platných předpisech, atd.), místních 

podmínkách (navazujících stavebních objektech, přístupových cestách, rozvodech vysokého 

napětí,…), účelu (např. VRT / dálniční tunel / kabelový tunel / ...). V ČR začíná (až na výjimky – 

např. maloprofilové kanalizační tunely) ekonomická efektivita mechanizovaných ražeb od 

hranice 4 km délky a to ještě pouze v případě příznivých okrajových podmínek 

(mechanizovaná ražba často nevychází příznivě ani u výrazně delších tunelů). 

 

ad 3: 

Ražby železničních tunelů v jílech nejsou příliš časté a tak literatury není mnoho. Je úctyhodné, 

že se diplomant rozhodl nedublovat zadání a jít vlastní cestou. Bohužel svůj návrh 

s oponentem za celou dobu ani jednou nekonzultoval. 
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ad 4: 

Grafických příloh není mnoho. Sloh diplomové práce je kostrbatý. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Viz komentář výše. 

Závěr: 

Předložená DP řeší originálním způsobem složitou geotechnickou úlohu. Součástí předložené 

práce je statický výpočet primárního ostění, ovšem hodnoty vstupující do numerické analýzy 

ani vysvětlení samotné metodiky výpočtu DP neobsahuje. Realizovatelnost předloženého 

technického řešení je v mnoha ohledech sporná. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  E / 3 

Datum:  20. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


