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ABSTRAKT 

Nezbytnou součástí Observační metody je geotechnický monitoring (GTM). Princip metody 

se opírá o měření a sledování předem vybraných veličin, jejich měnící se parametry v průběhu 

výstavby a dílčí hodnocení. Na základě těchto naměřených nebo zaznamenaných údajů je 

ověřována správnost a vhodnost navržených konstrukcí a technologických postupů, případně 

se přijímají nová technická a organizační opatření pro plynulý a bezpečný průběh výstavby. 

 

Hlavním cílem disertační práce je zhodnocení současného stavu a metod GTM při výstavbě 

podzemních staveb s nízkým nadložím, včetně návrhů a postupů.  

 

Na bázi shromážděných poznatků, praktických zkušeností a vyhodnocení některých 

parametrů budou definovány základní procesy GTM při výstavbě podzemních staveb s nízkým 

nadložím. 

 

Očekávané přínosy pro praxi jsou: 

• vyhodnocení současného stavu problematiky, 

• teoretická a praktická aplikace metody objemové ztráty („Loss of Ground“), 

• shrnutí a hodnocení stávajících atributů a průběhů monitorování při výstavbě podzemních 

konstrukcí s nízkým nadložím, 

• doporučení monitorovacích postupů a databázového systému, s možným využitím pro další 

období. 

 

Disertační práce by měla být přínosem pro GTM plánovaných podzemních staveb s nízkým 

nadložím. 

 

 

 

 

Klíčová slova: 

geotechnický monitoring (GTM), konvergenční měření, příčný profil, observační metoda, 

objemová ztráta, geotechnické metody, monitoring výskytu plynu, nízké nadloží, databáze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: „Nevěřte ničemu, co slyšíte a jen polovině toho, co vidíte.“ 

(Edgar Allan Poe) 
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ABSTRACT: 

Geotechnical monitoring (GTM) is an essential part of the observation method. In the 

principle it is the measurement and monitoring of preselected magnitudes – their changing 

values in the course of the constructing process and their partial evaluation. On the measured 

values basis the correctness of designed structures and technological processes is verified, 

optionally new technical and organizational measures are adopted in order to guarantee the 

continuous and safe constructing course. 

 

The main goal of the dissertation is to analyze the current state of the problematics and 

evaluate the methods of GTM in underground structures with low overburden, including 

suggestions and recommendations for procedures.  

 

In the framework of knowledge, practical experience and data analysis, the basic types and 

procedures of monitoring elements of underground structures with low overburden will be 

defined. 

 

The expected benefits in practice are: 

• Analysis of the current state of the problematics. 

• Theoretical and practical adaptation for „Loss of Ground“ method. 

• Summary and evaluation of existing monitoring methods and procedures in contruction 

of line underground structures with low overburden. 

• Proposal monitoring proceeding and database system, with possible use for the next 

time period. 

The dissertation should be beneficial for planned underground structures GTM with low 

overburden.  

 

 

 

Keywords: 

geotechnical monitoring (GTM), convergence measurements, cross section, observation 

method, loss of ground, geotechnical methods, monitoring of gas leakage, low overburden, 

database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: „Believe nothing you hear, and only one-half that you see.“ 

(Edgar Allan Poe) 
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2. ÚVOD 

Hospodářsky a sociálně se rozvíjející země zaznamenaly výrazný rozvoj dopravy. Stupeň 

hustoty provozu se v některých oblastech dostal na hranici kapacity stávajících silnic, dálnic, 

železnic, městských komunikací i případné vnitřní infrastruktury (kanalizace, inženýrské sítě 

etc.). Nevyhovující situace se netýká pouze hlavních měst, ale i dalších rozvíjejících se 

městských aglomerací nebo velkých center, u nichž je významná provázanost dopravy a 

zástavby. Tyto oblasti se stávají, v období opakovaných vrcholů frekvence provozu, obtížně 

průjezdnými a vysoce rizikovými v případě mimořádných událostí. 

 

V uplynulých desetiletích se v souvislosti s narůstajícím přetížením dopravních systémů 

diskutují různé možnosti pro snížení vlivu dopravního zatížení. Požadavky na technickou 

infrastrukturu mohou být významně omezeny nedostatkem vhodných ploch pro standardní 

staveniště, příp. ovlivněny ochranou území na povrchu. Budování podzemních staveb 

v podzemí může být jedním z vhodných způsobů řešení této problematiky, jelikož se podstatná 

část infrastruktury přesouvá pod terén a okolní zástavbu. Tento nový prostor pod zemským 

povrchem se stává dalším rozměrem pro rozvíjející se technickou infrastrukturu v moderním 

pojetí územního plánování. 

V souvislosti s náročností inženýrských staveb však vznikají také vysoké nároky na techniku 

a organizaci řízení. Zároveň se intensivně hledají nové metody a postupy pro zvýšení 

bezpečnosti a spolehlivosti takových technicky obtížných staveb se zohledněním ekonomické 

náročnosti. 

 

Nejen v zemích střední Evropy, ale i v dalších „tunelářsky“ rychle se rozvíjejících zemích 

je převládající klasický způsob, tzv. konvenční tunelování, umožňující rozpojování zeminy 

strojem s následným osazením ostění. Tato konvenční metoda má také zajímavou historii a 

přímou vazbu na kontrolní sledování (viz dále). 

 

Se zvětšujícími se požadavky na velikost a rozsah podzemních staveb se může zvyšovat také 

jejich zranitelnost a s tím spojená případná rizika vzniku různých nežádoucích událostí během 

realizace (obr. č. 1). Samotná výstavba podzemních staveb, obzvláště objektů situovaných 

v malých hloubkách, je ovlivněna technologickými podmínkami a požadavky na bezpečné a 

bezporuchové vedení díla. Na průběh prací má dále vliv především situování stavby, 

geotechnické podmínky a okolní prostředí – především zastavěnost povrchu. Dalšími 

významnými faktory jsou rozsah díla, plocha výrubu, délka ražených nebo hloubených částí, 

počty a vzájemné vzdálenosti jednotlivých tubusů etc. 

 

Pro sledování a předcházení negativním důsledkům při stavbě podzemních děl se 

v posledních desetiletích začal používat termín monitoring, což vyjadřuje práce spočívající v 

průběžném sběru a získávání informací o reakci zeminového/horninového masivu na stavbu a 

chování podzemní konstrukce, tzn. o spolupůsobení horniny se stavbou tak, aby mohla být 

provedena bezpečně, kvalitně, ekonomicky a podle programu prací/harmonogramu. Při 

nasazení observačních postupů (viz dále), a obzvláště při provádění podzemních staveb s 
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nízkým nadložím – tzv. „mělkých“ je nezbytný komplexní a kontinuální geotechnický 

monitoring (dále jen „GTM“). Snahou je eliminace případných existujících i možných 

budoucích rizik a návrh způsobu řešení, který omezí účinky nežádoucích vlivů. 

 

 
Obr. č. 1: Foto po kolapsu stanice Central Terminal Area při realizaci NRTM tunelů na 

projektu Heathrow Express Rail Link Project, Londýn, Anglie, listopad 1994, 

[www.tunneltalk.com, S.Wallis, 03/1999] 

 

Důležité je tedy průběžné ověřování shody předpokladů (predikce) projektu stavby se 

skutečností. Opakovaná měření mnoha různých veličin, převážně fyzikálně–mechanických, 

rozličnými metodami na mnoha místech masívu i jednotlivých stavebních objektů produkují 

obrovská množství dat. Nezbytnou součástí komplexu podzemních staveb se stává projekt 

monitoringu, který slouží pro definování, hodnocení a kontrolu získaných parametrů, vč. 

způsobu operativního a reálného využití ve vzájemných souvislostech. 

 

Jak vyplývá z technických podmínek [VI], [VIII] je cílem GTM rovněž včasné upozornění 

na nebezpečí a rizika plynoucí z neočekávaného chování systému „masiv – konstrukce“ a s tím 

spojenou časovou a finanční optimalizaci výstavby při zachování bezpečného průběhu a 

přijatelné míry rizika vlivu na okolní oblast. Jsou získávány další znalosti o prostředí, sledována 

povrchová zástavba i potenciálně dotčené okolí, spolupůsobící horninový masív a sledují se i 

případné nepříznivé dopady na okolí s doporučením na jejich příp. snížení. Za tímto účelem 

vznikly a rozvíjejí se moderní metody kontrolního sledování, přístrojová vybavení, procesy 

zpracování a hodnocení (viz dále). 

http://www.tunneltalk.com/
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3. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV 

V období starověku a středověku bylo provádění podzemních staveb ve velmi obtížných 

podmínkách, bez možnosti využití mechanických strojů, převážně ručně, často s nasazením 

obrovského počtu osob i zvířat a bez jakéhokoliv monitoringu. Případné sledování mohlo 

probíhat pouze visuální kontrolou. Řada historických unikátních podzemních staveb byla 

postavena zejména pro účely zavlažování. 

Vědeckotechnická revoluce na začátku 17. století zahájila postupné využívání konkrétních 

nových objevů i v rámci podzemních staveb. Praktické použití střelného prachu (první odstřel 

r. 1627, Banská Štiavnica) umožnilo další způsoby ražeb v náročných podmínkách. První 

významný průplavní tunel pro přepravu nákladů byl ale postaven v Evropě až v r. 1670 poblíž 

města Béziers ve Francii.  

Přestože z hlediska kontrolního sledování byla pozornost zaměřena zejména na tvar 

jednotlivých prvků a celkové konstrukce, dochází k postupnému zdokonalování 

zeměměřičských prací, a to zejména v hornictví, odkud se znalosti a zkušenosti časem 

přesunuly i na povrch. 

Od druhé poloviny 19. století dochází k dynamickému rozvoji železniční sítě na území 

Evropy a s tím související rozsáhlé pestrosti podzemních staveb. Z důvodů nutnosti výstavby 

tunelů i v horských masívech nebo náročných geologických podmínkách bylo potřeba zavádět 

nové postupy ražby a inovovat technické činnosti.  

Tehdy zavedené tunelovací systémy s využitím provizorního i definitivního zajištění výrubu 

nazýváme jako klasické tunelovací soustavy, mezi ně patří např.: 

• rakouská soustava, 

• anglická soustava, 

• belgická soustava, 

• německá soustava, 

• italská soustava. 

 

Tyto klasické tunelovací soustavy používaly jako provizorní zajištění zejména masivní 

výdřevu a definitivní ostění bylo zděné, většinou kamenná obezdívka, kterou později nahradil 

prostý beton. 

V tomto období se začíná významně rozvíjet jeden ze základních pilířů monitoringu, vědní 

obor geodézie, popisující měření Země a jeho znázorňování pro zjištění velikostí, vzdálenosti 

směrů s využitím matematických a fyzikálních znalostí a zásad. Díky tomu dochází k zavedení 

souřadnicového systému a vývoje přístrojového vybavení pro kontrolní sledování.  

 

Je důležité zmínit fakt, že v této době také na území monarchie Rakouského císařství vznikla 

iniciativa pro vytvoření instituce úředně autorizovaných osob, podle vzoru napoleonského řádu 

„Regolamento“ (Nařízení) zavedeného na území lombardsko-benátském v r. 1805. Nařízením 

státního ministerstva Rakouského císařství z r. 1860 byl založen stav civilních inženýrů a 

stanoveny první kategorie úředně autorizovaných techniků [c]. 
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Na rozdíl od výše uvedených klasických tunelovacích systémů s masivní obezdívkou, došlo 

v polovině 20. století k návrhu nového odvážného přístupu ve způsobu vyztužování 

podzemních děl. 

Na základě vyhodnocení zkoumaných archivních i současných pramenů (viz kap. č. 10) je 

možné konstatovat, že toto pojetí se stalo zlomovým milníkem pro naše současné činnosti, vč. 

uplatnění GTM. Zásluhu na tom měl hlavně prof. L. Rabcewicz (patent z r. 1948, později 

stažen), který navrhl zajištění výrubu dvouvrstvým ostěním. Stěny výrubu byly, na rozdíl od 

masivní dřevěné výdřevy nebo silných ocelových podpěr, podepřeny pouze subtilním 

poddajným vyztužením proti zemnímu/horninovému tlaku a po naměřeném ustálení deformací 

byla provedena instalace pevného vyztužení. Součástí návrhu byla i metoda kontrolního 

sledování deformací. Tento unikátní systém dále rozpracovával s dalšími kolegy, zejména 

geologem L. Müllerem a stavebním inženýrem F. Pacherem. 

Na začátku 60.let došlo k použití stříkaného betonu jako primárního poddajného ostění 

(Brunner, patent z r. 1958) a bylo vytvořeno grafické vyjádření pro určení doby stability 

nevyztuženého výrubu (Laufer, r. 1953) a definována závislost působení horninového tlaku na 

deformaci výrubu nazývaná „Fenner – Pacherova křivka“ (r. 1964) (obr. č. 2).  

 

 

Legenda k obrázku: 

1 – charakteristická křivka horninového prostředí 

2 – charakteristická křivka pro optimálně osazenou výztuž 

3 – charakteristická křivka pro nesprávně osazenou výztuž 

a – výztuž osazena předčasně; b – výztuž osazena pozdě;  

c – příliš tuhá výztuž; d – příliš poddajná výztuž 

R – poloměr vyztuženého výrubu 

Pr – reakce výztuže 

 

Obr. č. 2: Fenner-Pacherova křivka [21], dle šesté zásady NRTM (Müller, 1977). Platí zásada: 

osazení výztuže ani příliš brzo ani příliš pozdě, tzn. výztuž ani příliš tuhá, ani příliš poddajná – 

zkrátka vždy „tak akorát“ 
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První praktické zkušenosti průkopníci této myšlenky, prof. Rabcewicz a jeho kolegové, 

následně získali na hydroelektrárenských stavbách, např. projektu podzemního vodovodního 

přivaděče (Prutz–Imst, Rakousko, v letech 1954-1956). 

 

V průběhu následujících let po rozsáhlých analýzách a propojení teoretických a praktických 

poznatků byl tento systém kodifikován prof. Rabcewiczem v říjnu 1962 na XI. 

Geomechanickém kolokviu v Salzburgu a pro tuto metodu byl použit německý termín [48]: 

• „Neue Österreichische Tunnelbaumethode“ – NÖTM, 

• v angličtině termín „New Austrian Tunnelling Method“ – NATM,  

• v češtině termín „Nová rakouská tunelovací metoda“ – NRTM (dále jen NRTM). 

 

Použitý název měl umožnit odlišení od původní „staré“ resp. „moderní“ Rakouské 

tunelovací soustavy, zároveň byly podrobně definovány první zásady a principy pro tzv. 

konvenční tunelování, tím byly také položeny základy observačních postupů. Princip metody 

NRTM, spočívající ve využití nosné schopnosti zeminového/horninového masivu, v nutné míře 

podporovaného primárním ostěním ze stříkaného betonu a převážně svorníkovou výztuží, 

zahájil svoji životní etapu.  

 

Projektem, na kterém byl jako první aplikován postup podle principů NRTM byla stavba 

silničního tunelu Massenberg (v letech 1964-1965) v Rakousku. Následně došlo k dalšímu 

rozsáhlému teoretickému a praktickému vývoji tohoto návrhu za použití stříkaného betonu pro 

primární a sekundární ostění.  

 

Principy NRTM a GTM se následně začaly využívat i při ražení podzemních staveb 

v intravilánu a v nesoudržných zeminách, poprvé na projektu metra ve Frankfurtu nad 

Mohanem (L. Müller, r. 1969), tím dochází také k dalšímu rozvoji observačních postupů a 

jednotlivých složek GTM. Jsou zaváděny nové způsoby měření, presentování a zpracování 

předem vybraných veličin a jejich měnících se hodnot při realizaci podzemních staveb. Rozvíjí 

se systém spočívající v hodnocení a aktualizování výchozích vstupních předpokladů a jejich 

upravování a zpřesňování v průběhu výstavby na základě nového postupu a průběžného 

sledování. 

 

V rámci krátkého shrnutí historie je důležité zmínit, že v následujících letech nepanovala 

obecná shoda nad využitím a významem těchto převratných metod a principů, které 

v následujících desetiletích změní pohled na budování podzemních staveb a jejich sledování. 

Kontroverze nastaly i s použitým názvoslovím pro konvenční tunelování a způsobem 

aplikování GTM.  

 

Dosažené úspěchy konvenčního tunelování a aplikace observačních principů však potvrdily 

účelnost, efektivitu a využitelnost pro širokou škálu projektovaných a realizovaných staveb. 

V praxi se potvrdila správnost principů a nová tunelovací metoda, úzce provázaná s GTM, se v 

dalších desetiletích plně osvědčila v celosvětovém měřítku.  
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Autor myšlenky a spolutvůrce základních principů NRTM a observačních postupů, prof. 

Rabcewicz, získal na konci své životní dráhy ocenění za vynikající vědecký přínos (medaile 

Wilhelma Exnera, r. 1975). 

 

Jak bylo popsáno a zhodnoceno v této kapitole, vývoj nových technologií, metod a postupů 

GTM přináší positivní účinek na plánování, realizaci a presentaci monitoringu, tohoto dnes již 

klíčového odvětví podzemního stavitelství. 

 

3.1. AKTUÁLNOST ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Monitoring podzemních staveb zaznamenal ve své relativně krátké historii mnoho vzestupů, 

ale také stagnací obdobně jako vývoj celého stavitelství. Na počátku byly jednotlivé atributy a 

činnosti vzájemně odděleny jako samostatné, ne vždy propojené postupy sledování průběhu 

díla.  

 

Následně začalo docházet ke slučování některých typů měření do skupin. Byl vytvořen 

geodetický monitoring, který zahrnoval zejména geodetické práce, další skupinou bylo zejména 

inženýrskogeologické a hydrogeologické sledování a dokumentace navazující na provedené 

průzkumné bádání. Poslední významnou skupinou byla kontrolní sledování na povrchu.  

Se zrodem výpočetních systémů a programů získala významný vliv prognóza vlivů vlastní 

realizace a celkové hodnocení postupu prací s jednotlivými stupni porovnávání výsledků 

měření s předpoklady projektové dokumentace, statickými a stabilitními výpočty a 

matematickými modely.  

 

Samotná realizace podzemních staveb, zejména objektů situovaných v malých hloubkách, 

je ovlivněna technologickými podmínkami a požadavky na bezpečné a bezporuchové vedení 

díla. Na průběh prací má vliv především situování stavby, GT podmínky a okolní prostředí. 

Dalšími faktory jsou rozsah díla, plocha výrubu, délka ražených nebo hloubených částí, počty 

a vzájemné vzdálenosti jednotlivých tubusů. 

 

Za poslední půl století nastal dynamický vývoji způsobu provádění podzemních staveb, kde 

pojetí základního principu u metod konvenčního tunelování převládlo ve většině regionů světa. 

Na území ČR došlo k významnému využití základních principů NRTM, observačních postupů 

a s tím propojenému GTM, až se změnou politických poměrů po listopadu r. 1989. Vzhledem 

k dynamickému rozvoji se za poslední tři desetiletí staly tyto principy a metody dominantními 

pro komplex činností u podzemních staveb. 

V těchto letech také se vznikem nových technologií, hardwarového a softwarového vybavení 

přichází i zásadní změny v přístrojovém vybavení. Vznik totální stanice (kombinace teodolitu 

a dálkoměru) pro měření a registraci měřených hodnot vodorovných a výškových úhlů, 

vzdáleností a jejich převodu na pravoúhlé souřadnice. Drátové nebo bezdrátové (kontaktní/ 

bezkontaktní) přenosy dat, systémy GPS pro určení prostorové polohy a nové mobilní sítě 

(digitalizace) umožnily významný vývoj GTM. 
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Poslední dekáda však přinesla v ČR také hluboký propad v oblasti přípravy, projektování a 

vlastní realizace podzemních liniových staveb. Projekční plánování inženýrských staveb 

probíhá v dlouhodobém časovém horizontu a významné zpoždění řádné přípravy může mít za 

následek nová komplikovaná projednávání při projekčních pracích a územním plánování. 

Tyto okolnosti mohou být příčinou pro vznik dalších rizik, např. vzniku nové zástavby nebo 

inženýrských sítí v místě plánované trasy, převážně v městských aglomeracích. 

 

I přes uvedené problémy a rizika je v dnešní době nezbytné intensivně pokračovat 

v plánování a budování důležitých podzemních staveb, které mohou mít významný přínos 

pro rozvoj a fungování klíčové infrastruktury. 

 

První velká moderní podzemní stavba s nízkým nadložím na území ČR, která se vyrovnávala 

s náročnými podmínkami a s množstvím dat produkovaných monitoringem s využitím IT 

technologií, byla výstavba tunelu Mrázovka na vnitřním pražském dopravním okruhu, v úseku 

mezi Barrandovským mostem a Strahovským tunelem (obr. č. 3 – č. 4) [46]. 

 

Začátek investorské přípravy byl v r. 1989 a v následujících let bylo posuzováno několik 

možných variant. Pro prosazení dopravního řešení bylo nutné na obou stranách tunelu (severní 

i jižní) akceptovat velké množství okrajových podmínek v rámci projednání s příslušnými 

orgány státní správy, dotčených organizací, občanů a občanských iniciativ. Původně 

předpokládané stavební náklady se z důvodu zvýšení požadavků na bezpečnostní opatření a 

mnoha procedurálních, zejména termínových posunů v průběhu pár let přípravy téměř 

zdvojnásobily. 

Ražby tunelu Mrázovka probíhaly pod městskou zástavbou v zeminách nebo vysoce 

porušených skalních horninách, tvořených převážně letenskými břidlicemi, libeňskými 

břidlicemi a řevnickými křemenci.  

 

Navržený monitorovací systém zajišťoval sledování celého spektra aspektů souvisejících 

s budováním podzemní stavby. Rozsah stavby a její lokalizace v hustě zastavěné části města 

předpokládal instalaci velkého množství různých měřících míst odlišných typů. 

Velké množství sbíraných dat poté vedlo k potřebě jejich soustředění do jednoho místa. 

Kancelář monitoringu shromažďovala všechna data získaná v rámci monitoringu a zajišťovala 

také jejich sběr, správu, prezentaci a archivaci. Sdílení dat, prezentace a archivace výsledků 

jednotlivých měření či analýz skupin měření bylo zajištěno lokální sítí (společný objekt 

investora, projektanta, zhotovitele stavby a zhotovitele monitoringu). Ostatním účastníkům 

stavby byla interpretace důležitých dat rozesílána pomocí e-mailové pošty. 

 

Základem zpracování bylo schéma, které dokumentovalo pro určité datum aktuální stav 

stavebních prací, např. situování výrubů vzhledem k poloze měřících míst. Další základ pak 

tvořily informace o vývoji sledovaných parametrů jednotlivých měřících míst. Data byla 

ukládána v předem definované struktuře adresářů podle typů měření v souborech typu MS 

Office [46]. 
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Obr. č. 3: Hlavní město Praha, síť komunikací MO a SOKP s vyznačením tunelu Mrázovka a 

plánovaných tras v přípravě, stav k 08/2004, [46], upraveno 

 

 
Obr. č. 4: Hlavní město Praha, síť komunikací MO a SOKP s vyznačením plánovaných tras 

v přípravě (zelená linie), stav 12/2019, [m], [o], upraveno 
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Obdobnou stavbou dokončenou v nedávném období byla výstavba Královopolského tunelu 

v Brně, který je součástí akce “Silnice I/42, Brno, VMO, Dobrovského B” (obr. č. 5). Tato 

stavba rovněž zahrnuje mimoúrovňové křižovatky VMO Žabovřeská – Hradecká a Hradecká – 

Královopolská v Žabovřeskách a část větví stavby „Silnice I/42, Brno, VMO, Dobrovského – 

Svitavská radiála“ v blízkosti tunelového portálu v Králově Poli [2]. 

Investorská příprava byla i u této stavby velmi náročná, bylo zpracováno několik variantních 

řešení s nutností akceptace také velkého množství okrajových podmínek. V r. 2001 bylo 

zahájeno budování průzkumných štol stavbou “Silnice I/42, Brno, VMO, Dobrovského A”. 

Původně předpokládané stavební náklady se z důvodu zvýšení požadavků na bezpečnostní 

opatření a mnoha procedurálních, zejména termínových posunů také téměř zdvojnásobily. 

 

 
Obr. č. 5: Schéma VMO v Brně s vyznačením plánovaných nových úseků (žlutá a červená 

linie) a situováním Královopolského tunelu [l], upraveno 

 

Výstavba podzemních tubusů probíhala v zastavěném intravilánu městských částí Královo 

Pole a Žabovřesky ve složitých geotechnických podmínkách s nízkým nadložím. Více než 80 

% ražeb průzkumných štol a tunelů bylo realizováno v prostředí vysoce plastických jílů 

neogenního stáří, konvenčním způsobem, konkrétně tzv. modifikovanou jádrovou metodou. 
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Nadloží se v trase průzkumných štol a tunelů pohybuje pouze v mocnosti cca 3 ÷ 21 m, což 

při celkové šířce výrubu tunelu a v kombinaci s výše uvedenými charakteristikami nadložích 

vrstev většinou neumožňuje plné vytvoření horninové klenby. Objemové ztráty prostředí 

vznikající v průběhu ražby se projevovaly na poklesové kotlině na povrchu. 

 

  
Obr. č. 6: Ortofotomapa trasy Královopolského tunelu s příkladem schematického vyznačením 

poklesů terénu, hodnoty deformací byly generované z nivelačních měření [20] 

 

Stavba průzkumných štol a tunelů přímo či v těsné blízkosti podcházela desítky obytných a 

dalších budov v mnohdy ve špatném statickém stavu. V zájmové oblasti je dále velká hustota 

vedení inženýrských sítí (včetně plynovodů) a dopravních tras včetně křížení s tramvajovými 

tělesy. Poklesy na povrchu nad tunelem iniciované ražbou mohly vyvolat výrazné poškození 

nadzemních objektů s rizikem vzniku havarijních stavů. Mimo deformací, které předpokládal 

statický výpočet, bylo nutné očekávat i zvýšené deformace v případě nestandardního vývoje. 

Další nepříznivou vlastností jílů byly dlouhé deformační procesy. Také v místech, kde profil 

tunelů procházel ve vrstvách, většinou zvodnělých štěrků a písků nebo v jejich těsné blízkosti, 

s rizikem dotace výrubu spodní vodou a průvaly těchto zemin z čelby tunelu, hrozily nepříznivé 

dopady na vlastní konstrukci i na povrch nad tunely. 

 

Stavební práce byly kontrolovány podle zásad Observační metody, přičemž nedílnou 

součástí byl komplexní a kontinuální monitoring. V rámci této metody byl v průběhu výstavby 

Královopolského tunelu kladen značný důraz na sledování a analýzy vlivu tunelování na 

celkové ohrožení povrchové zástavby a inženýrských sítí, byl použit komplex zejména 

geotechnických a geodetických metod pro sledování a vyhodnocování chování konstrukce a 

neoddělitelnou součástí bylo i monitorování projevů výstavby na povrchovou zástavbu [20]. 



Disertační práce – Monitorování podzemních staveb s nízkým nadložím 
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav geotechniky 

 

 
Ing. Jaroslav Lossmann  Strana 19/162 

Pro sběr, sdílení a analyzování výsledků jednotlivých měření a výsledků GTM bylo na 

stavbě Královopolského tunelu využito databázového systému pro evidenci dat (viz dále) [32]. 

S rozvojem digitalizace a nových technologií se u komplexního GTM objevil pojem datová 

základna/systém jako podpůrný nástroj pro správu dat, hlavně větších inženýrských staveb 

(podzemní stavby nevyjímaje). V průběhu realizace i v čase po dokončení, musí být data 

z každé fáze nebo období etapy zaznamenaná a získaná měření zkontrolována, zhodnocena a 

uložena (vč. archivace). Informace uložené v databázi musí být možné průběžně, i 

v budoucnosti následně, kdykoliv dohledat a využít. Rozdílnosti požadavků jednotlivých 

uživatelů na informace poskytované GTM kladou velké nároky na splnění základních faktorů 

služby – zajistit příjemné uživatelské prostředí přístupné kdykoliv a kdekoliv (z jakéhokoliv 

místa). 

 

Za poslední období byly zaznamenány vysoce pozitivní vlivy použití široké skupiny GTM 

při řešení standardních i kritických situací na mnoha stavbách. Ve světě byla úspěšně 

dokončena výstavba velkého počtu náročných podzemních staveb s klíčovým využitím 

kontrolního sledování. V současnosti probíhá největší rozmach budování podzemních staveb a 

nasazení GTM v regionu východní Asie, převážně na území Číny. 

 

Přestože nyní liniové podzemní stavby v České republice zažívají relativní útlum v rámci 

přípravy a vlastní realizace, je důležité konstatovat, že významné nasazení a působení GTM 

bylo již opakovaně úspěšně aplikováno. Kromě výše uvedených dvou podzemních staveb (tunel 

Mrázovka, Královopolský tunel) bylo nasazení GTM využito i u několika dalších velkých 

moderních podzemních staveb, např. komplexu tunelů Blanka v Praze, tunelů na Pražském 

okruhu, tunelů na dálnici D8, tunelu Klimkovice na dálnici D1 etc. 
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4. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním zaměřením disertační práce „Monitorování podzemních staveb s nízkým 

nadložím“ (dále jen DP) bylo, v souvislosti na pojednání teze DP (rigorózní zkouška), 

zhodnocení současného stavu a aplikace GTM při výstavbě podzemních staveb s nízkým 

nadložím, a to s důrazem na oblast monitoringu poklesové kotliny silničních tunelů s nízkým 

nadložím, v návaznosti na použití dominantní technologie (způsob konvenčního tunelování) a 

využití observačních principů a postupů. 

 

Tato sestava vzájemně propojených činností je závislá nejen na typu podzemní stavby, ale 

také na dalších faktorech, kterými jsou zejména okolní prostředí a výška nadloží. Významné 

odlišnosti mohou být způsobeny různými požadavky a podmínkami vyplývajícími z mnoha 

vstupních údajů. Velké množství kombinací podstatných parametrů vyžaduje různá řešení pro 

každý projekt GTM ve všech jeho podstatných fázích (kap. č. 8.1.). 

 

Cílem DP bylo charakterizovat seznam jednotlivých atributů a základních odborných 

činností v rámci GTM, vyhodnotit a posoudit vhodný průběh některých procesů. Na 

základě praktických zkušeností, vydefinování a analýz (vč. příkladu predikce poklesové 

kotliny) jednotlivých postupů a některých metod GTM bylo možné provést doporučení na 

uplatnění některých klíčových prací pro jejich aplikaci, přičemž nelze opomenout také období 

následného provozu nebo užívání podzemních staveb. 

 

Sběr naměřených hodnot, jejich centrální evidence, presentace a archivace těchto dat a údajů 

je základním kamenem pro realizaci náročné podzemní stavby s nízkým nadložím. Různosti 

požadavků na informace získávané a sdílené prostřednictvím GTM sebou nesou oprávněné 

požadavky na dosažení základních podmínek. Toho je možné docílit prostřednictvím 

jednoznačně specifikovaných požadavků na komplexní systém fungování GTM, což není dosud 

u zadávacích podkladů obvyklé. Proto bylo vedlejším cílem DP provedení zhodnocení a 

doporučení způsobu zajištění přístupu ke všem informacím o aktuálním průběhu všech postupů 

a výsledkům měření se zacílením na dosažení vhodného uživatelského prostředí. 

 

Naplněním stanovených cílů DP bude možné v procesu přípravy a realizace podzemních 

staveb, a to především u „mělkých“ podzemních staveb, porozumět, vydefinovat a uplatnit 

některé postupy a zásady sledování vývoje chování zeminového/horninového masívu se 

zohledněním zajištění včasného, bezpečného a ekonomického provedení stavební činnosti. 
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5. METODY ZPRACOVÁNÍ – ZPŮSOB ŘEŠENÍ 

Základem řešení byla volba podzemní liniové stavby a přímo na ní ukázat přiměřené postupy 

provádění metod měření v oblasti poklesové kotliny a hodnocení výsledků GTM, zejména ve 

vztahu k predikci poklesové kotliny. 

 

Po důkladném rozboru a analýze počátečních podkladů bylo posouzeno využití dostupných 

zkušeností a některých výsledků monitoringu stavby “Silnice I/42, Brno, VMO, Dobrovského 

A” a monitoringu stavby “Silnice I/42, Brno, VMO, Dobrovského B” (Královopolský tunel). 

Jednalo se o dvě stavby ve stejných geotechnických podmínkách, s obdobnými vstupními 

parametry, jejichž postup v delším časovém horizontu na sebe vzájemně navazuje a zároveň se 

ovlivňuje (průzkumné štoly –> tunely). 

 

Tento způsob výběru se ukázal jako velmi vhodný, stavba štol a tunelů zde totiž probíhala v 

zastavěném intravilánu metodou konvenčního tunelování, s nízkým nadložím v celé délce trasy. 

  

Většina ražeb byla realizována v nepříznivém geologickém prostředí vysoce plastických jílů 

neogenního stáří s mocnou vrstvou sprašových hlín. V důsledku eroze někdejší říční sítě, 

s lokálními zvodnělými místy tvořenými štěrkovými a písčitými terasami, není povrch 

neogenního masivu rovný. Hladina podzemní vody se nachází převážně v polohách těchto teras. 

Výška nadloží se pohybuje v rozmezí od velmi nízkých hodnot až do max. 21,0 m, což 

odpovídá předpokladům nízkého nadloží v celé délce trasy. Průběh stavebních prací obsahoval 

různé metody GTM. 

 

 
Obr. č. 7: Předpokládaný dosah poklesové kotliny (červená linie) v okolí Královopolského 

tunelu s vyznačením charakteristických příčných řezů, ortofotomapa, [20], upraveno 

 

Na základě podrobného posouzení podmínek a způsobu řešení, zpracování a hodnocení byla 

jako vhodná vybrána analytická metoda, jejíž aplikace byla významným přínosem pro 

zpracování DP. Rozčleněním celého souboru na dílčí atributy bylo možné hledat vzájemné 

vazby a propojení mezi jednotlivými celky celého systému. 
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V důsledku ztráty objemu horniny v okolí výrubu dochází ke vzniku poklesové kotliny. Pro 

vyjádření jejího rozsahu byly v jednotlivých úsecích typových staveb provedeny sumarizace a 

zpětné výpočty ve vybraných příčných profilech (PF, obr. č. 7) s výstupním zobrazením 

deformačních veličin, vč. ovlivnění povrchové zástavby. Na základě analýz byly stanoveny 

hodnoty objemové ztráty (Vs) a další parametry s grafickým zobrazením deformačních veličin, 

vč. stupně poškození objektů na povrchu. 

Při analytickém zpracování byly využity informace a data získaná z měření in situ, naměřená 

v průzkumných štolách stavby “Silnice I/42, Brno, VMO, Dobrovského A” a při následné 

výstavbě náročné podzemní stavby s nízkým nadložím (Královopolský tunel). Zdroje 

posloužily také jako vstupní údaje při porovnání a predikci poklesové kotliny v předem 

vydefinovaných úsecích trasy. 

 

Významným společným faktorem všech použitých metod GTM je také způsob jejich 

evidence, ukládání a operativního analyzování výsledků. Jednotlivé postupy činností GTM byly 

aktuálně rozčleněny na dílčí atributy, analyzovány a byly provedeny návrhy pro vzájemné 

funkční propojení se zacílením na uživatelsky přívětivé prostředí. Na základě dlouhodobého 

pozorování a používání byly zhodnoceny zkušenosti a vytvořena doporučení pro další projekty. 

 

Na reálných podzemních stavbách s nízkým nadložím se v rámci zpracování této DP ověřila 

vhodnost a využitelnost GTM a základních zásad observačních postupů, vč. významu predikce 

poklesové kotliny v navazujících souvislostech. Byly využity některé poznatky autora DP 

získané v průběhu studia a dlouholeté praxe v oboru GTM. Doplňující podklady pro tuto DP 

byly shromážděny také z mnoha projektů realizovaných hlavně na území České republiky a 

Slovenska s orientací na některá klíčová data a zkušenosti z vybraných podzemních staveb 

s nízkým nadložím. 

 

Se zaměřením na dosažení navržených cílů DP byla především použita, již zmíněná, 

analytická metoda, díky které bylo možné provést podrobné rozčlenění některých jevů a 

procesů při monitoringu technologicky náročných staveb, na jednotlivé dílčí části pro 

definování jejich vzájemných vztahů a součástí komplexního systému GTM. 

Pro navržený rozsah a způsob byly použity následující postupy řešení: 

• přehled základních technologií výstavby – stručný popis a jejich zhodnocení, 

• možnost využití Observační metody – popis a doporučení, 

• predikce poklesové kotliny (metoda „Loss of Ground“) na modelové podzemní stavbě 

s nízkým nadložím – rozčlenění území, příčné řezy pro vydefinované oblasti, 

analytické a grafické vyjádření, vč. jejich verifikace s naměřenými výsledky GTM, 

• sumarizace základních atributů a některých principů GTM u podzemních staveb 

s nízkým nadložím, zejména se vztahem k poklesové kotlině – popis, rozdělení, vhodné 

dílčí postupy a doporučení (vč. principu inovovaného systému), 

• evidence naměřených dat – popis, možný způsob využití a doporučení základních 

složek systému, 

• definice hlavních zásad a fungování GTM – popis a rozdělení na jednotlivé fáze. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/failure-of-a-section-of-a-building-01/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjgULW0PSIJ0NiyQBVBev_QAgIwfg
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6. ANALYTICKÁ ČÁST 

6.1. ZÁKLADNÍ TECHNOLOGIE VÝSTAVBY 

Výstavba podzemních objektů je velmi specifickou stavební činností. V této kapitole je 

uveden stručný přehled základních technologií provádění, jejich základního rozčlenění podle 

způsobu provádění s cílem určit a vydefinovat jejich možnosti použití a vztah ke GTM. 

Realizace podzemních staveb probíhá v zeminovém/horninovém masivu, který lze 

považovat za stavební prostředí – materiál. Současně se toto prostředí stává i stavební 

konstrukcí, kde mechanické vlastnosti zemin, resp. hornin jsou na rozdíl od standardních druhů 

stavebních materiálů velmi proměnlivé s obtížně stanovitelnými fyzikálně-mechanickými 

parametry a různým, často velmi odlišným, stupněm mechanického poškození. Tyto hodnoty 

charakterizující vlastnosti materiálu mohou být ovlivněny mírou nejistoty měření při provádění 

stabilitních a statických výpočtů. Dalšími negativními vlivy může být zvodněné prostředí, volné 

prostory v zájmové oblasti, zastižení pozůstatků předchozího lidského působení etc. 

Na zdárný průběh díla má samozřejmě vliv také umístění stavebních objektů, geotechnické 

podmínky a okolní prostředí. Dalšími faktory jsou rozsah díla, tvar a velikost konstrukce, délka 

jednotlivých částí, počty a vzájemné vzdálenosti jednotlivých tubusů. 

 

Podle dispozice je členění na liniové (tunely, kolektory etc.) a plošné (podzemní galerie, 

kryty etc.) podzemní stavby nebo kombinace obou typů (např. vodní elektrárny etc.).  

Na základě rozměrů lze rozčlenit podzemní stavby podle plochy profilů na malé a velké. 

Mezi malé profily můžeme řadit stavby o ploše do cca 14 m2. 

Podzemní stavby s nízkým nadložím je přibližně možné definovat s ohledem na nadloží 

v řádu cca prvních dvou desítek metrů pod terénem.  

 

V rámci střední Evropy se jedná převážně o výstavbu situovanou v intravilánu pro silniční, 

železniční, infrastrukturní (inženýrské sítě – kolektory, retenční nádrže etc.), pěší a cyklo 

dopravu. Ve velkých městech i pro podzemní dráhy a Metro. 

 

V extravilánu je výskyt méně častější, s využitím především pro dálniční, silniční a 

železniční dopravní síť. Zastoupení podzemních staveb s nízkým nadložím může být i u 

environmentálních staveb, jako jsou např. ekodukty nebo biokoridory, s důrazem na ochranu 

životního prostředí před negativními vlivy okolí. 

 

6.1.1. Rozdělení podle způsobu provádění a vztah k GTM 

Jednotlivé metody se od sebe mohou lišit technologií, principem, rozsahem etc. Podle 

principu provádění je možné definovat základní rozdělení podzemních objektů s nízkým 

nadložím na dva základní způsoby, příp. jejich vzájemné kombinace: 

• Způsob č. 1 – HLOUBENÉ PODZEMNÍ STAVBY 

•  Způsob č. 2 – RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY 

o Způsob č. 2a – mechanizované tunelování 

o Způsob č. 2b – konvenční tunelování 
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Způsob č. 1 – HLOUBENÉ PODZEMNÍ STAVBY 

Hloubená díla bývají realizovaná v otevřených stavebních jámách nebo šachtách 

s následným překrytím nebo přesypáním. Tento způsob provádění hloubené podzemní stavby 

lze rozdělit na několik dalších podkategorií, např. podle postupu realizace: 

• budované z povrchu, 

• budované při povrchu, 

• přesypané na povrchu, 

nebo kombinace uvedených postupů. 

 

U zasypávaných/přesypávaných konstrukcí platí mimo klasické principy také další zásady. 

Konstrukce by se měly dimenzovat na klidový tlak a hloubené podzemní stavby je nutné 

obezřetně a symetricky zasypávat/přesypávat s důrazem na šetrný postup při hutnění, jelikož 

hrozí riziko rozdílného přitížení podzemní stavby tlaky od hutnění nebo stavební mechanizace.  

 

Vlastní realizace hloubených podzemních staveb probíhá většinou metodami speciálního 

zakládání staveb a postupy např.: 

• metodou CUT a COVER, zde probíhá hloubení a následně zakrytí a zasypání podzemní 

stavby s využitím zejména ve svahovaných rýhách (extravilán) nebo pažených rýhách 

(intravilán), 

• metodou TOP-DOWN (MMM modifikovaná milánská metoda s čelním odtěžováním). U 

této metody se zhotoví podzemní svislá pažící konstrukce, následně stropní 

monolitická/montovaná deska na zemní/horninové skruži a na závěr je vnitřní prostor 

odtěžován pod ochranou stropu. U této metody může probíhat proces souběžně na povrchu 

i pod povrchem, 

• speciální metoda „želva“ u které dojde nejprve k otevření výkopu na úroveň patek klenby, 

následně se na zemní skruži zhotoví monolitická/montovaná klenba primární obezdívky, 

potom dojde k zasypání výkopu s úpravou terénu a probíhá souběžná ražba kaloty tunely 

pod ochranou již vybudované klenby a dobírce lávky uvnitř profilu tunelu, 

• ocelové tenkostěnné přesypávané konstrukce (typ „TUBOSIDER“, „HAMCO“ etc), které 

mohou mít tvar příčného profilu kruhový, elipsu na výšku nebo šířku, tlamový profil, 

oblouk, hruškový profil, nízkoprofilový nebo vysokoprofilový oblouk, rámový profily etc, 

• v rámci inovativních přístupů se objevují i různé typy přesypávaných dřevěných konstrukcí.  

 

Způsob č. 2 – RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY 

V dnešní době ražené podzemní stavby (nejvíce liniové nebo kombinované) využívají 

principu spolupůsobení horninového/zeminového masivu s vyztužením navržené konstrukce, 

při určení doby stability dočasně nevystrojeného výrubu a závislosti působení horninového 

tlaku na deformaci výrubu. 

    Budování ražených podzemních staveb je oproti hloubeným podzemním stavbám tedy 

reálnější v oblastech s povrchovou zástavbou, dochází zde však ke zvýšenému riziku danému 

vznikem poklesové kotliny. Ražba podzemních liniových děl s nízkým nadložím je tedy možná 

za souladu předpokládané odezvy se skutečností.  
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Podle způsobu provádění lze ražené podzemní stavby, v dnešní době, dále rozdělit na 

další níže uvedené dva postupy: 

Způsob č. 2 a – mechanizované tunelování, s nasazením plnoprofilových tunelovacích strojů 

– záběr na plný profil čelby (štíty nebo tunelovací razící stroje TBM). Při tomto způsobu 

dochází na konci zařízení k osazování prefabrikátů pro zhotovení ostění. Využití je při ražbách 

malých profilů (např. štoly nebo stoky), ale při použití štítů/TBM i při velkých profilech (v 

České republice použito pro železniční tunel Ejpovice a metro v Praze) kontinuálním procesem. 

 

Způsob č. 2b – konvenční tunelování – způsob rozpojování bez nasazení plnoprofilových 

tunelovacích strojů. Podle zásad konvenčního tunelování je velmi vhodné provádět ražbu 

podzemního díla na plný profil. Dochází zde k ohleduplnějšímu způsobu aplikace s podpůrným 

obvodem v oblasti výrubu, který tvoří prvek nosného systému „ostění – zemina/hornina“. 

Naopak v důsledku realizace dílčích výrubů dochází postupně k jeho oslabování vlivem 

přeskupování napětí a v důsledku rozvolňování zeminy/horniny. Limitními faktory jsou 

velikost profilu podzemního díla, výška nadloží, schopnost samonosnosti 

zeminového/horninového masivu a technologické možnosti nasazené strojní mechanizace. Na 

základě těchto vlivů proto dochází k dílčímu dělení výrubu se snahou omezit počty nezbytně 

nutných dělení při dosažení stability výrubu a zajištění bezpečného provádění podzemní stavby 

zejména s nízkým nadložím. 

 

Výstavba ostění, v případě konvenčního tunelování, je cyklickým (opakujícím se) procesem 

s postupnými výruby (plný nebo dílčí) podle projektovaných délek záběru. Převládá použití 

urychlených stříkaných betonů, které mohou mít poddajnou nebo tuhou ocelovou výztuž, podle 

zastižených podmínek doplněnou o další vyztužení (např. svorníky, kotvy, MP etc.).  

Podle geotechnických podmínek a velikosti profilu může být samotná ražba rozdělena na 

plný profil nebo na dílčí výruby, které můžeme podle plochy a polohy výrubu rozdělit [14] na: 

• horizontální členění: 

o kalota, 

o opěří, 

o dno, 

• vertikální členění: 

o boční štoly, dělené dále na kalotu a opěří 

o střední štolu, dále členěnou na kalotu, jádro a dno. 

 

V současnosti jsou mimo pojem NRTM používány také různé názvy pro obdobné nebo 

modifikované styly konvenčních metod tunelování, jsou to např.: 

• Spritz Betonbauweisse 

• SEM (Sequential Excavation Method) 

• SCL (Sprayed Concrete Lining) 

• CDM (Cross Diaphragm Method 

• UHVS (Upper Half Vertical Subdivision) 

• NMT (Norwegian Method of Tunneling) 

• ADECO-RS (Lunardi Method) 
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Různé technologie provádění sebou přinášejí odlišná specifika pro optimální použití v rámci 

konkrétního projektu výstavby. Základní porovnání je uvedeno v tabulce č. 1. 

 

Tab. č. 1: Tabulka hodnocení jednotlivých technologií ražby a využití GTM 

Rozdělení pro 

nízké nadloží 

podle 

technologie 

provádění 

Výhody použití Nevýhody použití 
Využití 

GTM 

Hloubené 

podzemní 

stavby/tunely 

(viz způsob č.1) 

Osvědčená technologie. 

Eliminace poklesové kotliny.  

Snížení příp. deformací na 

povrchovou zástavbu. 

Možnost realizovat práce na více 

místech současně bez výrazného 

zvýšení pořizovacích nákladů na 

strojní vybavení.  

Relativně rychlý postup. 

Významný zábor území 

na povrchu. 

Hloubkový dosah. 

Nutnost zajištění stability 

výkopů a vlastní 

konstrukce 

Reakce základové desky.  

Ano  

Ražba štítem 

nebo razícím 

strojem (TBM) 

 (viz způsob č.2a) 

Kontinuální a rychlý postup 

realizace. 

Menší poklesová kotlina při 

stejné velikosti výrubu. 

 

 

Výše pořizovacích 

nákladů na razící štít. 

Využitelnost jen pro 

jeden tubus současně.  

Limitující tvar výrubu.  

Dostupnost a zkušenosti 

s technologií v regionu. 

Nutnost vybudování 

startovacích komor pro 

montáž a demontáž štítu. 

Účinek deformací čela. 

Vznik poklesové kotliny. 

 

Ano 

 

Konvenční 

tunelování 

 (viz způsob č.2b) 

Osvědčená technologie. 

Rozdělení na dílčí výruby. 

Maximální využití observačních 

postupů. 

Možnost realizovat práce na více 

místech současně bez výrazného  

zvýšení pořizovacích nákladů na 

strojní vybavení. 

Pomalejší postup. 

Rychlost uzavření celého 

profilu. 

Zdvih počvy. 

Vznik větší poklesové 

kotliny. 

 

Ano 

 

Jednotlivé výše uvedené způsoby je možné dále rozdělit ještě podrobněji (není předmětem 

zacílení DP) a zároveň platí, že každá možnost s sebou přináší nějaké klady i zápory. Z tabulky 

č. 1 vyplývá, že je využití GTM u každé technologie, přičemž rozsah, způsob a metodika se 

mohou významně lišit. Samotná realizace podzemních staveb, obzvláště objektů situovaných 
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v malých hloubkách pod terénem, je ovlivněna technologickými podmínkami a požadavky na 

bezpečné a bezporuchové vedení díla. 

 

Primární snahou této kapitoly bylo najít vzájemné základní vazby. Při hledání souvislostí 

pro uplatnění GTM je možné konstatovat, že největší nasazení a míra použitých metod GTM 

s ohledem na vznik poklesové kotliny a projevy deformací na povrchu je předpokládáno u 

konvenčního tunelování (způsob č. 2b). Tento rozsah je u ražby štítem nebo razícím strojem 

(TBM) významně nižší, přesto i zde lze očekávat projevy deformací v podzemí a na povrchu. 

U hloubených podzemních staveb bývá vliv poklesové kotliny významně eliminován, 

především při nasazení technologií speciálního zakládání, vzniká zde ale nutnost monitorování 

výkopů a stability celé konstrukce podzemní stavby. Naopak pro budování základové desky u 

hloubených podzemních staveb mohou platit podobné podmínky jako pro chování počvy u 

konvenčního tunelování. Z důvodu odtěžení dojde k odlehčení geostatického napětí a odezní 

dílčí část deformací. 

 

V případě obou základních způsobů technologie (hloubené i ražené) se může velmi 

nepříznivě projevit také vliv objemově nestálého prostředí (např. bobtnavé zeminy), které 

mohou zapříčinit dlouhodobé nárůsty tlaků na konstrukci a ovlivnit celkovou stabilitu. 

Vznikající objemové ztráty v důsledku ražby podzemního díla se následně projeví vznikem 

poklesové kotliny na povrchu u obou způsobů. 

Výstavba může být také ovlivněna zhoršenými vlastnostmi zemin/hornin, které neumožní 

vytvoření přirozené klenby a mohou vyvolat dlouhé deformační procesy. Většinu zatížení tedy 

v případě ražených staveb s nízkým nadložím musí přenést ostění. Vznikající objemové ztráty 

v průběhu stavebních postupů podzemního díla se následně projeví vznikem poklesové kotliny 

na povrchu u obou způsobů. 

 

Stávající umístění různých typů a druhů objektů na povrchu, často ve špatném technickém 

stavu a hustota vedení inženýrských sítí a dopravních tras výrazně zvyšuje příp. riziko vzniku 

jejich havarijních stavů. Na základě vstupních podmínek a analýz musí být zvolena taková 

vhodná technologie aplikace a současně i komplexní systém GTM, aby bylo možné eliminovat 

případné nežádoucí faktory. 

 

Na základě vyhodnocení je na závěr důležité upozornit, že při nasazení prakticky jakékoliv 

ekonomicky přiměřené technologie, zejména v náročných GT oblastech, může docházet 

k menšímu nebo většímu projevu deformací, proto je zřejmé, že využití GTM platí pro 

všechny způsoby provádění podzemních staveb s nízkým nadložím. 

 

6.2. ZPŮSOB APLIKACE OBSERVAČNÍ METODY 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, zvláštní metodou vázanou na kontrolní 

sledování je tzv. Observační (sledovací/pozorovací) metoda. Tato metoda byla již od počátku 

součástí principu konvenčního tunelování a v následujících letech se postupně rozvíjela a 

zdokonalovala. Metoda je nyní zmíněna v mnoha odborných publikacích a je také stručně 
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popsána v Eurokódu 7 [II], [III] a v technických předpisech [VI], [VIII], čímž bylo umožněno 

aplikovat významné nové návrhové postupy vedoucí k efektivnímu způsobu řešení s důrazem 

na dosažení bezpečnosti. 

Hlavní částí Observační metody je GTM, aplikovaný navrženým způsobem měření a 

sledování předem vybraných veličin, jejich měnících se hodnot při realizaci stavby (i v době po 

dokončení), dílčího i komplexního vyhodnocování, včetně zpětné vazby. Princip metody 

spočívá v tom, že zadávací projekt stavby, včetně zvoleného způsobu provádění (viz kap. č. 

6.1.) je aktualizován a upřesňován v průběhu realizace, v závislosti na zjišťovaných 

informacích, především z oblasti chování zeminového/horninového masívu, jeho interakce s 

ostěním a v závislosti na skutečném vlivu na okolní objekty. V období realizace podzemních 

staveb se tedy sbírají a získávají různá data a informace, které nebyly k dispozici z předem 

provedeného, byť podrobného nebo doplňujícího, geotechnického průzkumu [VI], [VIII] => 

uplatnění GTM. 

Z naměřených hodnot se jednak ověřuje správnost navržených konstrukcí a technologických 

postupů, případně se přijímají nová technická a organizační nařízení pro plynulý a bezpečný 

průběh díla. Na základě způsobu nasazené technologie podzemního díla v daném 

geotechnickém prostředí je tedy nezbytné navrhnout komplexní sledování vlastností 

zeminového/horninového prostředí, obezdívky, vývoje deformací a změny napětí v ostění a v 

okolním prostředí. Důraz musí být kladen také na případné účinky podzemní stavby na 

povrchovou zástavbu a inženýrské sítě, které mohou způsobit vznik deformací (nutnost 

sledování nerovnoměrného sedání). 

 

Na zaznamenané odlišnosti od předpokladů je nutné operativně přijmout opatření pro 

minimalizaci vlivu výstavby na okolní prostředí a nelze opomenout i příp. negativní 

ovlivnění okolního životního prostředí (environmentální dopady). Jedním z mnoha možných 

způsobů může být např. úprava technologického postupu, sanační a kompenzační injektáže 

nebo změny v provedení zabezpečení nadzemní zástavby etc. (viz tab. č. 2) Na základě těchto 

důvodů jsou proto kladeny vysoké nároky na rozsah, kvalitu, funkčnost, operativnost a 

komplexnost GTM. 

Posouzení statické stability objektů povrchové zástavby v souvislosti s účinky provádění 

díla vychází z predikce tvaru poklesové kotliny [38], která je stanovena nebo sledována např. 

na základě teorie objemové ztráty horniny „Loss of Ground“ a odolnosti jednotlivých budov 

předpokládané statikem. Dále jsou pro jednotlivé budovy stanoveny varovné stavy (viz dále) a 

k nim přiřazena konstrukční řešení vyztužení prvků po jejich dosažení. 

Pro další analýzu je vhodné definovat základní postupové schéma které je presentováno, 

mimo jiné, v technických podmínkách [VI], [VIII] a sumarizovat je následovně: 

• vyhodnocení provedených diagnostických a geotechnických průzkumů pro stanovení 

vlastností zeminového/horninového prostředí a stavu okolních objektů, 

• vytvoření geotechnického a statického modelu pro celkovou výstavbu i dílčí části, 

• predikce působení stavebních konstrukcí, vč. případných odchylek, 

• návrh opatření pro předpokládaný stav i pro kritickou cestu (varovné stavy), 

• definování hodnot, které budou sledovány a zaznamenávány 

• návrh operativních možností úpravy postupů na základě vývoje a trendů. 
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Hlavním úkolem GTM, a tedy i Observační metody, je na základě průběžně zjišťovaných 

hodnot sledovaných veličin umožnit bezpečné provedení stavby v souladu s projektovou 

dokumentací, minimalizovat finanční náklady na realizaci stavby a příp. získat podklady pro 

repasportizaci dotčených objektů (v průběhu nebo po dokončení stavby), která je kromě jiného 

podkladem pro případná další (technická, ekonomická či časová) opatření. 

Zajištění budov (odlišné velikosti, stavu etc.) před dalšími účinky (např. dynamickými etc.) 

a pohyby podloží, v důsledku hloubení nebo ražby díla, je při realizaci podzemních staveb 

s nízkým nadložím důležitou součástí stavby, zejména v oblasti poklesové kotliny.  

Z uvedených obecných definic a hodnocení jsou observační charakter a flexibilita GTM 

předurčeny pro použití i v obtížných GT podmínkách i pro nízké nadloží. 

 

6.2.1. Varovné stavy 

V případě některých sledovaných podzemních staveb, vč. tunelu Mrázovka a 

Královopolského tunelu, vycházela metodika pro stanovení poklesové kotliny z poznatků 

monitoringem zjištěného vývoje poklesů a deformací od ražby průzkumných štol a výpočetních 

analýz. Významné je poznání, že využití výše zmíněné metody se vztahuje jak na provádění 

podzemní stavby, tak i na zabezpečování ohrožených nadzemních staveb. 

Vzájemným porovnáním hlavních parametrů poklesových kotlin takto získaných dílčích 

hodnot – skutečně naměřených a vypočtených – byly v jednotlivých posuzovaných 

charakteristických řezech odvozeny predikce poklesových kotlin (viz příloha č. 4 a č.5) a 

provedena jejich analýza (kap. č. 6.4.), tím bylo možné získat hodnoty, mohou být využitelné 

pro další analýzy a presentaci. Zásadní pro správné vyhodnocení je vhodné situování hlavních 

profilů v oblasti stavby, s cílem zaznamenání klíčových údajů (tab. č. 5). 

V souvislosti s Observační metodou byl definován pojem Varovný stav (dále jen VS) [42]. 

VS je v deformačním chování podzemní stavby, okolního horninového masívu nebo jiné 

konstrukce taková kvalitativní změna v jejich dosavadním chování, která musí vést k přijetí 

určitých organizačních nebo technických zásahů/změn při provádění stavebních prací a 

monitoringu. Taková změna musí většinou směřovat k příp. technickým, organizačním nebo 

bezpečnostním opatřením. Vhodně stanovený systém varovných stavů a kritérií pro jejich 

monitorování je nejdůležitějším předpokladem pro operativní a funkční systém GTM. 

Pro oblast Královopolských tunelů byly stanoveny tři oblasti [2], [42]: 

• VS pro primární ostění ražených úseků tunelů a tunelových spojek, 

• VS pro sekundární ostění ražených úseků, ostění hloubených úseků, 

• VS pro povrchovou zástavbu a inženýrské sítě. 

 

Na základě dosavadních poznatků autora DP a obecných doporučení v technických 

podmínkách [VIII], by kontrola kritérií a vyhlašování varovných stavů měla být kompetencí 

kanceláře GTM (viz dále), přičemž kritéria VS by měl stanovovat odpovědný projektant na 

základě statických, geotechnických a stabilitních výpočtů, nejlépe jako soubor hodnot 

deformací, vč. jejich předpokládaného vývoje a vlivu na konstrukci. Důraz musí být kladen na 

přesná, jasná a srozumitelná navržená opatření. 



Disertační práce – Monitorování podzemních staveb s nízkým nadložím 
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav geotechniky 

 

 
Ing. Jaroslav Lossmann  Strana 30/162 

Tab. č. 2: Tabulka varovných stavů s pěti stupni, modelový případový návrh se vzájemnými 

vazbami a doporučením (zdroj: DSP Královopolský tunel, [2], upraveno) 

Název VS 

(stupeň) 

Limitní 

celkové 

hodnoty 

(max.) 

Projevy, 

vizuální znaky 

Stavební a projekční opatření,  

vztah k GTM 

Organizační a 

bezpečnostní 

opatření 

Stav prvních 

příznaků 

ražeb 

(1.VS) 

Pokles do 

20 mm. 

Celkový 

sklon 

1:1500 až 

1:800. 

Možný problém při 

otevírání dveří, či oken, 

vlasové trhliny (0,2 

mm). 

Uvolnění přípojek (flexi) ve zdivu, pokud 

nebylo před ražbou. 

Sledování poruch a deformací dle projektu 

monitoringu, příp. doplněná měření. 

Měření poklesů a napětí dle projektu 

GTM. 

Žádná 

Stav 

přípustnýchz

měn 

(2.VS) 

Pokles od 

20 do 60 

mm. 

Celkový 

sklon, 

1:800 až 

1:500. 

 

Trhliny ve zdivu do 0,5 

mm, zvětšení stávajících 

trhlin, trhliny v příčkách 

do 1,0 mm, vývoj trhlin 

v podhledech stropů a 

schodišť. 

Problém při zavírání 

oken a dveří. 

Uvolnění přípojek ve zdivu pokud nebylo 

před ražbou, provedení stavebních opatření 

dle projektu. 

Sledování poruch a deformací dle projektu 

monitoringu, příp. doplněná měření. 

Měření poklesů a napětí dle projektu 

GTM, příp. doplněná měření. 

Žádná 

Stav zvýšené 

ostražitosti 

(3.VS) 

Pokles od 

40 do 80 

mm. 

Celkový 

sklon, 

1:500 až 

1:350. 

 

Trhliny v nosném zdivu 

do 1,0 mm, soustavy 

trhlin do šířky 0,5 mm, 

průběžné trhliny 

v nadpraží oken a dveří 

od 1,0 do 2,0 mm, vznik 

trhlin v příčkách, 

odtržení příček od zdiva, 

vývoj trhlin šířky 1,0 až 

2,0 mm v klenutých 

kcích. 

Doplňující stavebnětechnický průzkum 

budovy a dodatečná statická opatření. 

Sledování poruch a deformací – zvýší se 

intenzita a četnost. 

Kontrolní přepočet PD. 

Měření poklesů a napětí – zvýšení 

intenzity a četnosti, doplnění míst a 

metod GTM. 

Příprava vyklizení a 

vystěhování 

prostorů. 

Stav 

předkritický 

(4.VS) 

Pokles od 

60 do 100 

mm. 

Celkový 

sklon, 

1:350 až 

1:200. 

Poruchy uvedené 

v předchozích VS se 

projevují ve větší 

intenzitě (trhliny 

v nosném zdivu až 5,0 

mm). 

Dodatečná statická opatření, příp. 

podchycení objektu metodami speciálního 

zakládání (z povrchu nebo podzemí). 

Sledování poruch a deformací – zvýší se 

intenzita a četnost. Kontrolní přepočet PD. 

Měření poklesů a napětí –intenzivní 

GTM, doplnění míst a metod GTM. 

Zajištění 

náhradních prostor. 

Ohraničení území 

na povrchu. 

Stav kritický 

(havarijní) 

(5.VS) 

Pokles     > 

80 mm. 

 

Celkový 

sklon větší 

než 1:200 

Poruchy uvedené u 

předchozích VS se 

projevují ve větší 

intenzitě (trhliny 

v nosném zdivu až 

několik cm). 

 

Dodatečná statická opatření, příp. 

podchycení objektu metodami speciálního 

zakládání (z povrchu, či z tunelu). Sledování 

poruch a deformací – zvýší se intenzita a 

četnost. 

Měření poklesů a napětí –intenzivní 

GTM. 

Celkové vyklizení a 

vystěhování 

objektů a okolí. 

Ohraničení území 

na povrchu. 

 

 

Hodnoty vycházející ze statických a geotechnických výpočtů uvedených v projektové 

přípravě a dokumentaci se v průběhu tohoto procesu následně zpřesňují a doplňují v souladu 

s principy Observační metody. 
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V případě Královopolského tunelu [42] byla ve vztahu k limitním hodnotám VS (vč. 

predikce poklesové kotliny) prováděna nivelační měření na povrchu a konvergenční měření na 

primárním ostění, u nichž byl posuzován: celkový vektor deformace, velikost její normálové 

složky, hodnota sklonu poklesové kotliny, rychlost změny a v rámci geologické dokumentace 

byla sledována stabilita výrubu a případný vývoj porušení pozorovaných na ostění.  

Podobná kritéria, avšak s daleko nižšími hodnotami, byla stanovena pro sekundární ostění. 

Nedílnou součástí byly fyzické prohlídky objektů. Pro povrchovou zástavbu i inženýrské sítě 

byly nejdůležitějšími faktory: sedání stavebních konstrukcí, nerovnoměrné sedání, rozvoj trhlin 

a případně dodatečné příznaky poškození a monitoring úniku plynu/metanu. 

Obecně lze vydefinovat mnohem širší nebo užší skupinu VS s ohledem na jednotlivé stupně 

podle závažnosti, viz modelové schéma (tab. č. 2). V odborné literatuře a technických 

podmínkách [VI], [VIII] jsou také rozdíly v jednotlivých stupních a použitá terminologie u 

názvů VS pro povrchovou zástavbu a inženýrské sítě může být také mírně odlišná.  

Základní technické podmínky [VIII] doporučují min. dva stupně, autor DP z vyhodnocených 

poznatků z některých staveb [2], [42] a podle analýz vývoje poklesové kotliny doporučuje 

nastavit min. tři stupně, a to na základě očekávání a závažnosti: 

• 1. VS – Normální stav, očekávaný průběh 

• 2. VS – Předkritický stav, možnost překročení limitních hodnot, s trendem ustálení 

• 3. VS – Kritický stav, překročení nejvyšších limitních hodnot bez tendence ustálení 

 

 
Obr. č. 8: Modelový případ vývoje deformací s vyznačením limitních hodnot a VS, normální 

stav (podklad [43] upraveno) 

 

Pro zdůvodnění doporučení jsou zobrazeny dva vývoje deformací (obr. č. 8 a č. 9) s limitními 

hodnotami. Pomineme-li nyní příčiny vzniku deformací (jedná se o vzorové vývoje), je možné 

na obr. č. 8 vysledovat optimální průběh ustalování křivky deformačních hodnot. Na obr. č. 9 

je vývoj deformací dynamičtější, hodnoty některých sledovaných prvků překročily vyznačenou 

limitní hodnotu pro normální stav, přičemž následně nastalo jejich relativně rychlé ustálení, 

s lokálním zvětšením (skokový) vývoje deformací u bodu č. 3, jehož ustálení bylo zaznamenáno 

při dalších přeměřeních. V případě nastavení pouze dvou stupňů VS by mohlo často docházet 
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k překročení kritické hranice s jeho vyhlašováním (havarijní stav?) nebo by naopak nebylo 

možné optimalizovat postup výstavby s ohledem na rychlost a finanční úsporu, protože by se 

hodnoty musely pohybovat významně pod limitními hranicemi. 

 

 
Obr. č. 9: Modelový případ vývoje deformací s vyznačením limitních hodnot a VS, předkritický 

stav (podklad [43] upraveno) 

 

Nastavení, trvalé sledování a hodnocení VS má tedy obrovský význam nejen z hlediska 

bezpečného, kvalitního a rychlého procesu, ale i z hlediska ekonomického. 

V případě náročné podzemní stavby s nízkým nadložím je vhodné nastavit více stupňů VS, 

dle výše uvedených zásad příklad čtyř (resp. pěti) stupňů VS: 

• 1. VS (normální stav) – očekávaný vývoj, činnost GTM dle projektu, bez nutných 

opatření, odhadem 0-60 % mezní hodnoty [VIII], 

• 2. VS (stav zvýšené pozornosti) – zvýšení četnosti měření a sledování, příp. doplnění 

prvků GTM, stavební práce většinou bez opatření, 60-100 % mezní hodnoty [VIII], 

• 3. VS (předkritický stav) – zvýšení četnosti měření, doplnění prvků nebo metod GTM, 

uplatnění prvních předem připravených stavebních nebo organizačních opatření, 

projekční příprava dalších opatření, 100-125 % mezní hodnoty [VIII], 

• 4. VS (kritický stav) – intenzivní monitoring, doplnění prvků nebo metod GTM, zesilování 

stavebních konstrukcí, uplatnění dalších organizačních opatření, přehodnocení 

statického výpočtu, nad 125 % mezní hodnoty [VIII], 

• vznik havárie – postup podle Vyhlášky ČBÚ č. 55/96 Sb. [IX] (v některých případech 

možno stanovit jako poslední VS). 

 

Podstatou, na kterou musí být kladen důraz, je, aby definovaná opatření u jednotlivých 

stupňů VS byla vždy pro všechny dotčené účastníky výstavby důkladně a jasně stanovena 

(viz tab. č. 2) a byla srozumitelná a možná. Celkové limitní hodnoty deformací a jejich vývoj 

by měly být vždy posuzovány v širších souvislostech, tak aby vyhlášení VS neznamenalo planý 

poplach nebo naopak nebyl opomenut nebezpečný vývoj nebo trend deformace. 
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6.3. TEORIE OBJEMOVÉ ZTRÁTY HORNINY 

Základní princip konvenčního tunelování v dnešní době spočívá ve využití nosné schopnosti 

horninového masivu, v potřebné míře podporované primárním ostěním ze stříkaného betonu a 

svorníkovou výztuží, podle původního souboru 22 zásad (Müller L., 1978) [48], [14].  

 

Závislost mezi deformací zeminového/horninového masivu a zatížením působícím na ostění, 

výstižně definuje Fenner-Pacherova křivka (viz obr. č. 2). 

Při výstavbě dochází k významnému přetvoření zemin/hornin v oblasti výrubu 

(konvergence) a vlastní čelby (extruze). 

 

Obr. č. 10: Zobrazení přetvoření zemin/hornin v oblasti výrubu (konvergence) a vlastní čelby 

(extruze), vlevo podélný profil, vpravo příčný řez, [21], [41], upraveno 

 

Další příčinou může být i změna (především snížení) hladiny podzemní vody v souvislosti 

s odvodněním prostředí masivu vlivem prováděných činností. Deformační projevy ražby, 

obzvláště liniových nebo kombinovaných staveb, lze rozdělit na přetvoření probíhající před 

čelbou a deformace probíhající po provedení záběru. 

 

Posun zeminy je zobrazen na obr. č. 10, přičemž obecné zásady [38] lze souhrnně shrnout 

do níže uvedených bodů: 

• v místě deformovaných ploch původních vodorovných rovin (obr. č. 11) dochází ke vzniku 

poklesové muldy/pánve/kotliny, 

• deformace zeminového/horninového prostředí dosahují významných vodorovných složek, 

které jsou však přímo obtížně zachytitelné,  

• nerovnoměrné vodorovné posuny stavebních objektů mohou mít za následek jejich 

poškození, 

• plochy příčného řezu poklesových muld/pánví/kotlin jsou přibližně stejné (nedojde-li ke 

vzniku a rozvoji dalších limitních faktorů – viz dále), 

• velikost šířky (2B) poklesových muld/pánví/kotlin směrem k povrchu roste, ale její plocha 

zůstává stejná, dochází k roznosu deformací do stran (obr. č. 14). 
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Obr. č. 11: Zobrazení 3D poklesů v předstihu před průchodem čelby, v místě příčného profilu 

vlivem extruze, prekonvergence – poklesová kotlina [21, upraveno] 

 

 S ohledem na velikost deformací na povrchu je v případě ražené podzemní stavby s nízkým 

nadložím limitující (velmi omezující) možnost využití plné nosné schopnosti 

zeminové/horninové klenby. 

 

V okolí výrubu vzniká přerozdělení původní napjatosti a hledání nového rovnovážného 

stavu (sekundární napjatost). V bezprostředním okolí výrubu dochází ke koncentraci 

tangenciálních napětí (σt) a k jejich postupnému snižování s nárůstem vzdáleností od aktuálního 

výrubu.  Radiální napětí (σr) jsou na ploše výrubu nulová a zvětšují se se vzdáleností od výrubu, 

potom dochází k jejich zmenšování. Nový rovnovážný stav nastává v určité distanci od výrubu 

(aktivní zóna, cca 1-2 násobek R). 

 

Zeminový/horninový materiál se aktivuje třemi způsoby (obr. č. 10 a č. 11): 

• před čelbou výrubu se posouvá směrem k vlastnímu čelu výrubu a deformace se přesouvají 

do volného prostoru – extruze (obr. č. 10 a č. 11), 

• materiál ve stěnách/plášti výrubu za (před) čelbou se posouvá do výrubu – konvergence 

(obr. č. 10), 

• materiál se posouvá před průchodem čelby – prekonvergence (obr. č. 11). 

 

Podíl obou deformačních projevů závisí především na geotechnických vlastnostech 

zeminového/horninového masivu a zvoleném způsobu technologie (viz kap. 6.1.). V případě, 

kdy je cílem omezit deformaci nadloží na určitou přijatelnou mez, je nutno vytvořit prognózu 
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(predikci) reakce zeminového/horninového masivu na konstrukci podzemní stavby a navrhnout 

taková zajištění, která negativní účinky ražby omezí dostatečným způsobem.  

 

V zastavěné oblasti s velmi nízkým nadložím je nutné osadit ostění v co nejkratší době při 

dodržení technologických postupů a technologické kázně, příp. navrhnout sanační nebo 

kompenzační opatření pro další eliminaci nepříznivých projevů.  

 

Dále nelze opomenout, že materiál proniká do volných mezer i po instalaci ostění, protože 

ostění se deformuje vlivem zatížení. Po skončení deformací ostění dojde následně k dokončení 

deformací na povrchu nebo jeho ustálení (krátkodobé i dlouhodobé procesy). 

 

Obecné zásady [38] mohou být ovlivněny dalšími faktory prostředí, významný je vliv 

objemových změn v zemninovém/horninovém prostředí.  

Pro nesoudržné zeminy je nutné zohlednit ulehlost, přičemž v konsolidovaných zeminách 

se při smykovém napětí projeví dilatance (roztažení), která umožní klenbový účinek a tím sníží 

poklesy do výrubu.  

V navětralých nebo zvětralých skalních horninách může horninová klenba omezit poklesy 

ve vyšších polohách, pokud však dojde k uvolnění nadloží až k povrchu, dojde k nárůstu 

deformací/poklesů.  

Ve zvětralých horninách se také může projevit kontraktance (uzavření), při níž se nevytvoří 

klenbový zeminový/horninový účinek a materiál vniká do výrubu ze široké oblasti, tím nastává 

zvětšování deformací na terénu. 

 

Poklesové kotliny v tvrdých jílech, píscích a skalních horninách jsou poměrně úzké, naopak 

v tuhých a měkkých jílech jsou širší a ve nesoudržných zeminách pod HPV dosahují největších 

rozměrů, tyto informace a hodnoty jsou tedy zásadní pro úspěšný návrh a realizaci GTM. 

Tyto závislosti jsou nepřímo tabulkově vyjádřeny také při predikci poklesové kotliny v rámci 

doporučené hodnoty koeficientu „k“ pro výpočet inflexního bodu (tab. č. 3). 

 

K určení velikosti poklesové kotliny existuje mnoho teorií, semi–empirických a analytických 

metod, které jsou většinou závislé na vlastnostech geotechnického prostředí, pro které byly 

odvozeny, na ideji šíření deformace od líce výrubu na povrch a tvaru poklesové kotliny nebo 

pomocí matematického modelování.  

 

Metody matematického modelování, jsou schopny postihnout i strukturu 

zeminového/horninového masivu a na základě správně určených vstupních údajů vystihnout i 

nehomogenitu prostředí a příp. nesymetrie vzniklé např. souběžnou ražbou více podzemních 

děl s nízkým nadložím.  

 

Přestože se jedná o jeden z nejvýznamnějších údajů s ohledem na dopad na okolí, zejména 

povrchovou zástavbu, stanovení velikostí a průběhu deformací na povrchu není snadné a 

většinou je obtížné přesně určit/stanovit v průběhu přípravných a projektových prací. Důležitou 

roli hrají správně analyzované poznatky z analogických staveb a odborné znalosti a zkušenosti. 
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Obr. č. 12: Vzorový příčný řez poklesovou kotlinou Královopolský tunel (původní metoda 

MKP/RIB-Tunnel), [21], vlevo příklad výsledných vertikálních složek deformací bez sanačních 

opatření, vpravo model s hodnotami sedání při nasazení kompenzačních opatření 

 

Při podrobném zkoumání účinku podzemní stavby na objekty povrchové zástavby nehraje 

roli jen absolutní velikost deformace nadloží, ale především sklon poklesové kotliny. 

V inflexních bodech poklesové kotliny vznikají poklesy, které mohou v základech budov 

vyvolávat tahová napětí a současně znamenají největší denivelaci.  

 

Analýzu vlivu ražby na okolní objekty je proto nutné provádět komplexně a zohlednit 

všechny faktory, které mohou nepříznivě působit. 

 

Pro posouzení statické stability budov povrchové zástavby v souvislosti s účinky 

výstavby/ražby se často vychází z predikce tvaru poklesové kotliny, která je stanovena např. na 

základě teorie objemové ztráty horniny „Loss of Ground“ [38] a odolnosti jednotlivých objektů 

předpokládané statikem [39], [49]. 

 

Ztráta objemu způsobená v podzemí nejen deformací líce výrubu – 

konvergencí/prekonvergencí, ale způsobená i boulením čelby – extruzí, je vázaná na objem 

poklesové kotliny na povrchu území. Tato metoda hodnocení se v posledních desetiletích 

významně rozšířila a to s rozvojem konvenčního tunelování, proto na ni byla v rámci DP 

zacílena pozornost (kap. č. 6.5.). 
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Obr. č. 13: Idealizovaný příčný řez poklesovou kotlinou s vyznačenou tahovou zónou, tlačenou 

zónou a inflexními body [14], [33], [21], [38], upraveno 

 

Poklesová kotlina/pánev/mulda vzniká v důsledku ztráty objemu horniny v okolí výrubu 

(extruzí v čelbě, konvergencí a prekonvergencí na plášti), v příčném řezu má zvonovitý tvar 

(obr. č. 11) a můžeme ji aproximovat pomocí Gaussovy nebo Aversinovy aproximace, je zde 

možné modelovat i postupné ražby, z čehož můžeme stanovit predikce tvaru poklesové kotliny, 

situování, gradientu, horizontálních a vertikálních deformací, vč. tahových zón, tlačených zón 

a infexního bodu. 

 

Šířka poklesové kotliny (obr. č. 14) se určuje pomocí zálomových úhlů (β), které směřují od 

líce výrubu, přes jednotlivá geologická rozhraní jednotlivých vrstev v nadloží. Jejich sklon 

závisí na úhlu vnitřního tření φ, přičemž z výsledků analýz je možné odhadnout a posoudit příp. 

poškození dotčené povrchové zástavby. 

 

Pro odhad vzniklé poklesové kotliny je dobrým vodítkem velikost plochy jejího příčného 

řezu – celkového objemu poklesové kotliny „VL“ [f], [h] odvozená od Ø výrubu. 

 

Pro definici objemové ztráty jsou používány také symboly „Vp“ (Z. Eisenstein, 1994) nebo 

„Vs“ nebo „V“ [33], [38]. Rozbory provedené v programech podle metody „Loss of Ground“ 

("Ground Loss") lze rozdělit do skupin podle:  

• analýzy tvaru poklesové muldy/pánve/kotliny na povrchu,  

• analýzy vztažené k poškození povrchových objektů. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/calculation-of-other-variables-01/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgO-p0RNfew587yR_1_2kKjU3gCvw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/calculation-of-other-variables-01/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgO-p0RNfew587yR_1_2kKjU3gCvw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/failure-of-a-section-of-a-building-01/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjgULW0PSIJ0NiyQBVBev_QAgIwfg
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Poruchová analýza [14], [33], [21], [38] ohrožené budovy je založena na tvaru poklesové 

křivky. Analýza sestává z několika postupných kroků: 

• stanovení maximální velikosti a rozměrů vertikální deformace (poklesů) pro jednotlivé 

navržené výruby, 

• analýzy tvaru poklesové muldy/pánve/kotliny, zpětného výpočtu tvaru a rozměrů poklesové 

muldy/pánve/kotliny za předpokladu, že je vypočítána v dané hloubce pod terénem, 

• stanovení celkového tvaru poklesové muldy/pánve/kotliny pro více výrubů, 

• zpracování dalších proměnných (horizontální deformace, sklon). 

Metoda „Loss of Ground“ je semi–empirická metoda, částečně založená na teoretických 

základech [10], [33], [38], [49], [f], [h]. Metoda zavádí nepřímo do výpočtové analýzy základní 

parametry ražby (mezi ně patří fyzikálně–mechanické parametry prostředí, technologické 

účinky ražby, návrh ostění etc.). 

 

 
Obr. č. 14: Schéma poklesové kotliny s vyznačenou šířkou, inflexními body (I) a body max. 

křivosti (M) [10], [33], [38], upraveno 

Hlavní parametry deformací (sedání nadloží), které získáme z výpočtu [27], [33], [38]: 

• pokles vrcholu v ose (osách podzemní stavby), 

• maximální pokles povrchu terénu (smax), 

• tvar poklesové kotliny a poloha inflexního bodu (i), 

• šířka poklesové kotliny (2B). 

     Pomocí dvou základních veličin vyjadřujících komplexní parametry, a to koeficientu „k“ a 

procenta objemové ztráty „Vs“ (VL).  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/shape-of-subsidence-trough-01/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhwImGwOLRU2FXEyAr5le99tlFV0w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/analysis-of-subsidence-trough-in-depth-01/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjaGa2oTKKgSpa93cl3HajS5emH6A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/subsidence-trough-with-several-excavations-01/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhEOuDyMNtf3szLPrkpHz8oRHD7Xg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/calculation-of-other-variables-01/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgO-p0RNfew587yR_1_2kKjU3gCvw
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Koeficient „k“ slouží pro stanovení inflexního bodu a „Vs“ (VL) procento objemu ztráty. 

Tyto parametry definují tvar poklesového minima a jsou určovány empiricky. Plocha (objem) 

poklesové kotliny (obr. č. 14) podle metody „Loss of Ground“ je dána rovnicí [27], [33], [38]:  

Vs = Bsmax ≅ √𝟐𝝅𝒊𝒔𝒎𝒂𝒙   ≅ 2,5ismax       (1) 

Maximální pokles v ose výrubu: 

smax =   

𝑽𝒔 

𝟐,𝟓𝒊
           (2) 

Pokles v inflexních bodech: 

I = 0,61smax           (3) 

Pokles v bodu maximální křivosti: 

M = 0,22smax          (4) 

 

Určení maximálního poklesu Smax a inflexního bodu Linf může být také dáno následujícími 

vzorci [f], [h]: 

Linf  = kZ           (5) 

         (6) 

V tab. č. 3 a č. 4 jsou uvedeny vhodné doporučené hodnoty parametrů pro analýzu ztráty 

objemu pro data potřebná pro stanovení poklesu pomocí metody „Ground Loss“. 

 

Tab. č. 3: Doporučený koeficient pro výpočet inflexního bodu „k“ [f], [h], upraveno 

Prostředí (zemina nebo hornina) Koeficient k 

Zeminy bez koheze, písky pod HPV 0,3 

Konsolidované hlíny 0,5 

Překonsolidované jíly 0,6 ÷ 0,7 

Tvrdé jíly, ulehlé písky 0,6 ÷ 0,8 

Skalní horniny 0,8 ÷ 0,9 

 

Tab. č. 4: Doporučené hodnoty procenta ztráty objemu VL [f], [h] 

Technologie výstavby 
Doporučené hodnoty 

VL (%) 

Způsob č.2a – ražba štítem nebo TBM 0,5 ÷ 1,0 

Způsob č. 2b – Konvenční metoda se souběžnými 

výruby 
0,8 ÷ 1,5 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/recommended-values-of-parameters-for-volume-loss-analysis-01/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhvx7-mzdSKXqvZxaNYPCtePsN4Uw
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6.4. PREDIKCE POKLESOVÉ KOTLINY V PRAXI 

Při výstavbě Královopolského tunelu v Brně, který je součástí akce “Silnice I/42, Brno, 

VMO, Dobrovského B” byly v první etapě realizovány průzkumné štoly u kterých byly 

sledovány některé klíčové hodnoty, které byly následně využity pro zpracování DP při predikci 

a zpětné analýze poklesové kotliny průzkumných štol a tunelů.  

Ve složitých geotechnických podmínkách podzemní stavby s nízkým nadložím, v prostředí 

vysoce plastických jílů neogenního stáří, konvenční metodou (modifikovanou jádrovou 

metodou) byl v průběhu stavebních prací použit komplex měření a sledování chování 

konstrukce pomocí GTM. Vhodnost použité konkrétní teorie a metody je nejvhodnější 

analyzovat na již realizovaných stavbách v obdobných GT podmínkách.  

 

V rámci komplexu obou staveb směřujících k vybudování Královopolského tunelu v Brně, 

který je součástí akce “Silnice I/42, Brno, VMO, Dobrovského B”, byly v období první stavby 

“Silnice I/42, Brno, VMO, Dobrovského A” realizovány průzkumné štoly u kterých byly 

sledovány a zaznamenávány některé klíčové hodnoty (např. z nivelačních měření, 

konvergenčních měření). Výsledky byly následně využity při návrhu obou tunelových trub 

Královopolského tunelu (TI, TII). Parametry poklesové kotliny z naměřených [16], [44] a 

predikovaných hodnot byly zpracovány na základě metody „Loss of Ground“ softwarem 

„LOSS OF GROUND“ (ARCADIS CZ a.s.) s uplatněním zpětné analýzy a podrobného 

vyhodnocení v rámci této DP. 

 
Obr. č. 15: Modelový příčný řez poklesovou kotlinou s možností grafického vyjádření 

vertikálních deformací (vzorové schéma pro 2 paralelní tubusy) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/analysis-of-subsidence-trough-01/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgkuWJx3crVi7Oq2aN8qdiqT7vhIg
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Obr. č. 16: Modelový příčný řez poklesovou kotlinou s možností grafického vyjádření 

horizontálních deformací (vzorové schéma pro 2 paralelní tubusy) 

 

Změřené hodnoty in situ byly použity pro predikci a zpětnou analýzu projevů stavebního 

procesu (křivka poklesové kotliny) a vlivu na okolní zástavbu. Byly stanoveny tvary a rozměry 

poklesové kotliny z naměřených hodnot z dokončených průzkumných štol “Silnice I/42, Brno, 

VMO, Dobrovského A” [9], [16] a implementovány na predikci poklesové kotliny a analýzu 

deformací tunelů “Silnice I/42, Brno, VMO, Dobrovského B” [29], [43]. Jednotlivé zpracované 

výpočtové profily (PF 1 – PF 9) obsahují grafické výstupy se skutečnými (průzkumné štoly) i 

predikovanými hodnotami (tunely) a vyjádřením: 

• vertikální deformace (obr. č. 15): 

o sklon poklesové kotliny, 

o sedání, 

• horizontální deformace (obr. č. 16): 

o horizontální deformace, 

o horizontální přetvoření.    

 

Pro spolehlivé zpracování výpočtů a následných analýz, bylo nutné udělat rozčlenění (v 

místě trasy Královopolského tunelu) na základní dílčí úseky s ohledem na trasování, realizace 

štol, povrchovou zástavbu, výšku nadloží a geologické poměry. Jednotlivým celkům byly 

přiřazeny charakteristické profily, u kterých bylo možné zaznamenat charakteristické hodnoty 

z GTM, provést jejich porovnání a analýzu jejich vzájemných vztahů v procesu GTM. Jelikož 

se jednalo především o zpětnou analýzu, nebylo nutné respektovat všechny projektem [2], [42] 

navržené profily, ale bylo možné vytvořit optimalizované kvazihomogenní celky pro dostupné 

sledování a zpracování dat. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/analysis-of-subsidence-trough-01/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgkuWJx3crVi7Oq2aN8qdiqT7vhIg
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Rozdělení oblasti je v níže uvedené tab. č. 5, kde k jednotlivým úsekům jsou přiřazeny 

hlavní příčné profily (PF1 až PF9), uvedeny výšky nadloží a další popisy. 

Tab. č. 5: Rozdělení trasy průzkumných štol stavby “Silnice I/42, Brno, VMO, Dobrovského A” 

a vlastních tubusů Královopolského tunelu na dílčí úseky s přiřazením řešených profilů (PF) 

Úsek výstavby/ 

Profil (PF) 

Štola/ 

Tunel 

Staničení 

dle PD     

[2] 

(km) 

Délka 

úseku 

cca 

(m) 

Výška 

nadloží 

celkem/jíl 

(m) 

Popis úseku 

Úsek 1 

ul. Hradecká – 

ul. Matulkova 

 

PF 1, km 0,700 

Bez 

štoly 

   

 

 - 

Tunel 

TI, TII 

 0,450-

0,700 

250 8/2 

až 

16/5 

Velmi nízké nadloží, 

podchod pod ul. Hradeckou, 

ul. Jana Babáka, ul. 

Dobrovského, vč. areálu 

Telecomu, 

uprostřed úseku spojovací 

chodba mezi tunely, 

v úseku kvartér a jílovité 

souvrství s lokálními 

zvodnělými depresemi. 

Úsek 2 

ul. Matulkova – 

ul. Vodova 

 

PF 2, km 0,760 

Štola 

IIA, IIB 

 0,700-

0,800 

   

100 16/1 

až 

20/7 

Nízké nadloží, 

2 průzkumné štoly tunelu TII 

(ukončení ražeb), 

podchod pod areálem 

koupaliště Dobrovského. 

Tunel 

TI, TII 

100 16/1 

až 

20/7 

Nízké nadloží, 

podchod pod ul. Dobrovského 

a areálem koupaliště, 

v úseku jílovité souvrství 

(místy jen cca 1,0 m) 

s hlubokými lokálními 

zvodnělými depresemi 

Úsek 3 

ul. Vodova.  – 

AO 

 

PF 3, km 0,840 

Štola 

IIA, IIB 

  0,800 - 

0,900 

100 20/7 

až 

21/9 

2 průzkumné štoly tunelu TII, 

Průzkumná rozrážka č. R3, 

podchod pod ul. Vodova a 

objektem AO (D27) 

Tunel 

TI, TII  

100 20/7 

až 

21/9 

Podchod pod ul. 

Dobrovského, ul. Vodova a 

objektem AO (D27), 

uprostřed úseku spojovací 

chodba mezi tunely 
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Úsek ražeb/ 

Profil (PF) 

Štola/ 

Tunel 

Staničení   

(km) 

Délka 

úseku  

cca 

(m) 

Výška 

nadloží 

celkem/jíl 

(m) 

Popis úseku 

Úsek 4 

VA vnitroblok – 

ul. Charvatská 

 

PF 4, km 1,000 

Štola 

IIA, IIB 

  0,900 –   

  1,040 

 

140 19/9 

až 

20/10 

2 průzkumné štoly tunelu TII, 

podchod pod ul. Chodská a 

objektem AO (D25) 

Tunel 

TI, TII 

140 19/9 

až 

20/10 

Podchod pod ul. Dobrovského, 

ul. Chodská a objektem AO 

(D25), 

v úseku jílovité souvrství 

s lokálními zvodnělými 

depresemi 

Úsek 5 

ul. Charvatská – 

Technologické 

centrum 

 

PF 5, km 1,080 

Štola 

IIA, IIB 

  1,040 –    

  1,100 

60 18/10 

až 

20/12 

2 průzkumné štoly tunelu TII, 

podchod pod objektem VFU 

(č.40) 

Tunel 

TI, TII 

60 18/10 

až 

20/12 

Podchod pod ul. Dobrovského 

a objektem VFU (č.40), 

v úseku jílovité souvrství 

s lokálními zvodnělými 

depresemi 

Úsek 6 

Technologické 

centrum – ul. 

Chodská 

 

PF 6, km 1,120 

Štola 

IIA, IIB 

  1,100 –  

  1,140 

40 19/12 

až 

18/8 

Nízké nadloží, 

2 průzkumné štoly tunelu TII, 

průzkumná rozrážka č. R2  

Tunel 

TI, TII 

40 19/12 

až 

18/8 

Nízké nadloží, 

podchod pod ul. Dobrovského 

místo TC a spojovací chodba 

pro propojení obou tubusů, 

větrací šachta 

Úsek 7 

ul. Chodská – ul. 

Slovinská  

 

PF 7, km 1,180 

Štola 

IB,  

IIA, IIB 

  1,140 –   

  1,270 

130 18/8 

až 

13/7 

Nízké nadloží, 

1 štola tunelu TI (ukončení 

ražeb) + 2 průzkumné štoly 

tunelu TII, 

podchod pod ul. Pešinova, ul. 

Slovinská a ul. Dobrovského 

Tunel 

TI, TII 

130 18/8 

až 

14/8 

Nízké nadloží, 

podchod pod ul. Pešinova, ul. 

Slovinská a ul. Dobrovského, 

na konci úseku spojovací 

chodba 
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Úsek ražeb/ 

Profil (PF) 

Štola/ 

Tunel 

Staničení    

(km) 

Délka

úseku  

cca 

(m) 

Výška 

nadloží 

celkem/jíl 

(m) 

Popis úseku 

Úsek 8 

ul. Slovinská– 

Palackého třída 

(východní část) 

 

PF 8, km 1,380 
 

Štola 

IB, 

IIA, IIB 

 

   1,270 –
1,400 

   

130 13/7 

až 

9/3 

Velmi nízké nadloží, 

1 průzkumná štola tunelu TI +  

2 průzkumné štoly tunelu TII, 

podchod pod ul. Pešinova, ul. 

Dobrovského a ul. Palackého 

Tunel 

TI, TII 

130 14/8 

až 

10/3 

Velmi nízké nadloží, 

podchod pod ul. Pešinova, ul. 

Dobrovského a ul. Palackého,  

na konci úseku spojovací 

chodba 

Použita trysková injektáž (TI). 

Úsek 9 

Palackého třída 

(východní část) 

–  

ul. Poděbradova  

 

PF 9, km 1,490 

  

Štola 

IB, 

IIA, IIB 

   1,400 – 

1,510 

110 9/3 

až 

4/0 

Velmi nízké nadloží, 

1 průzkumná štola tunelu TI +  

2 průzkumné štoly tunelu TII  

podchod pod ul. 

Poděbradovou a ul. 

Veleslavínovou, 

na většině úseku v horní části 

profilu kvartér. 

Tunel 

TI, TII 

110 9/3 

až 

4/0 

Velmi nízké nadloží, 

podchod pod ul. 

Poděbradovou a ul. 

Veleslavínovou, 

na většině úseku v horní části 

profilu kvartér. 

Použita trysková injektáž (TI). 

Z kontrolních výpočtů byly určeny (i opakovaně) tvary a rozměry poklesové kotliny 

z celkových naměřených hodnot dokončených průzkumných štol a tunelů. Graficky bylo 

provedeno vyjádření jejich vlivu na terén a povrchovou zástavbu. 

 

Na základě provedených výpočtů a analýz byly stanoveny hodnoty koeficientu „k“ a 

získány hodnoty objemové ztráty „Vs“ pro jednotlivé úseky s cílem analyzovat jejich příp. 

vzájemné rozdíly pro ucelené presentace. V rámci grafického znázornění jsou zobrazeny 

samostatně průzkumné štoly a následně jednotlivé tunely, které na ně navázaly.  

 

Další zpracování a zpětná analýza se týká vlastních tunelů (Královopolský tunel), pro které 

byly in situ zjištěny deformační hodnoty v podzemí (konvergenční měření) a na povrchu 

(nivelační měření) [29], [43], [44]. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/analysis-of-subsidence-trough-01/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgkuWJx3crVi7Oq2aN8qdiqT7vhIg
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Provedené výpočty v jednotlivých profilech a jejich grafické vyjádření prostřednictví 

poklesové křivky s vyjádřením deformačních hodnot umožnily komplexnější posouzení 

potenciálně ohrožených budov (příloha č. 4). Doporučená hodnota objemu ztráty „Vs“ se 

většinou v odborné literatuře a v některých projektech uvádí do 1,0 % (1,5 % [41]), tato velikost 

by měla mít zanedbatelný vliv na povrchovou zástavbu a vznik případných škod. V případě 

zpětné analýzy a hodnocení výstavby Královopolského tunelu byla, v rámci zpracování DP, 

stanovena pro „Vs“ jako limitní doporučená hodnota 1,0 %, resp. 2,0 % jako min. hodnota 

zpětné analýzy průzkumných štol (označeno červeně). 

Tab. č. 6: Tabulka zjištěných stanovených hodnot koeficientu „k“ 

Prostředí 

(průzkumné štoly a Královopolský tunel) 

Stanovené hodnoty 

koeficientu „k“ 

Vysoce plastické jíly (lokální zvodně) 0,6 ÷ 0,7 

 

Tab. č. 7: Tabulka hodnot procenta ztráty objemu „Vs“ 

Místo 

– použitá technologie  
Zjištěné hodnoty „Vs“ (%) 

Průzkumná štola pro Královopolský tunel, 

použití konvenční metody s jedním výrubem (IB)  
2,0 ÷ 3,5 

Průzkumné štoly pro Královopolský tunel, 

použití konvenční metody se dvěma souběžnými výruby 

(IIA, IIB) 

2,3 ÷ 5,9 

Královopolský tunel TI – použití konvenční metody se 

souběžnými výruby 
0,5 ÷ 3,2 

Královopolský tunel TII – použití konvenční metody se 

souběžnými výruby 
0,9 ÷ 2,9 

Pozn.: Červené hodnoty znamenají překročení nastavených limitních hodnot v rámci analýzy. 

 

Příčné řezy s grafickými výstupy jsou uvedeny v přílohové části DP. Na základě predikce 

poklesové kotliny dokončených průzkumných štol a tunelů (Královopolský tunel) byly znovu 

analyzovány dosažené hodnoty procenta objemové ztráty (Vs). Zjištěná data stanoveného 

koeficientu „k“ odpovídala doporučeným reálným veličinám. Namodelovaný parametr 

reálného procenta ztráty objemu (Vs) však dosahoval u průzkumných štol vysoce nadlimitních 

hodnot (viz tab. č. 6 a č. 7) v souladu se sledovanými in situ hodnotami (tab. č.8). 

Dimenzování jednotlivých tubusů při stavebním procesu proto zahrnovalo i návrh 

doplňujících technických, sanačních a kompenzačních opatření. Při realizaci vlastních ražeb 

Královopolského tunelu byly zjištěné naměřené hodnoty již výrazně nižší, čímž byl zajištěn 

relativně bezproblémový postup činností. Tyto poznatky byly potvrzeny výpočty a zpětnou 

analýzou v rámci zpracování DP. 



Disertační práce – Monitorování podzemních staveb s nízkým nadložím 
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav geotechniky 

 

 
Ing. Jaroslav Lossmann  Strana 46/162 

Tab. č. 8: Statistické zpracování sledovaných dat (nivelace a KVG) z přílohy DP č.  5 

Pozn.: Varianta č.1 vyjadřuje hodnoty diferenciální, varianta č. 2 kumulativní složky. 

 

Na analýze konkrétní stavby bylo analyzováno a prokázáno, že rozhodující pro zdárný 

průběh stavebního procesu je důležité včasné přijetí technických a organizačních opatření, čímž 

KRÁLOVOPOLSKÝ 

TUNEL 

Varianta č. 1 

(bez započítání kombinace vlivu štol + tunelů) 

Varianta č. 2 

(kombinace) 

Profily /  

 

Statistické hodnoty 

NIVELAČNÍ MĚŘENÍ 

Naměřená max. sedání 

povrchu (mm) 

KVG. 

Naměřená 

max. sedání 

(mm) 

Max. 

hodnota 

Vs (%) 

NIVELACE 

Naměřená 

max. sedání 

(mm) 

  IB IIA+IIB TI TII TI TII TI TII TI TII 

PF1     46 48 33 32 1,5 1,3 46 48 

PF2   16 57 49 44 33 1,9 2,2 57 65 

PF3   28 67 71 39 49 2 2,9 67 99 

PF4   34   63 55 42 2,7 2,9 72 99 

PF5   45   59 64 45 2,9 1,8 97 86 

PF6         22 46         

PF7 16 38 85 54 56 35 3,2 2,3 103 92 

PF8 16 28 70 73 49 61 2,2 2,3 86 101 

PF9 16 60 27 35 28 24 0,5 0,9 43 105 

Střední hodnota 16 35,57 58,67 56,50 43,33 40,78 2,11 2,08 71,38 86,88 

Chyba stř. hodnoty 0 5,33 8,28 4,49 4,67 3,68 0,30 0,25 7,96 7,12 

Medián 16 34 62 56,5 44 42 2,1 2,25 69,5 95,5 

Modus 16 28           2,9   99 

Směr. odchylka 0 14,09 20,28 12,69 14,02 11,04 0,86 0,71 22,51 20,14 

Rozptyl výběru 0 198,62 411,47 161,14 196,50 121,94 0,74 0,51 506,55 405,55 

Minimum 16 16 27 35 22 24 0,5 0,9 43 48 

Maximum 16 60 85 73 64 61 3,2 2,9 103 105 

Počet 3 7 6 8 9 9 8 8 8 8 

Hladina spolehl. 

(95,0%) 
0 13,03 21,29 10,61 10,78 8,49 0,72 0,59 18,82 16,84 
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může být docíleno snížení max. hodnot objemové ztráty „Vs“ (VL), v případě Královopolského 

tunelu místy o více než 50 % (PF 8, PF 9) oproti standardnímu průběhu (tab. č. 8). 

Provedené výpočty a analýzy však ukázaly také lokálně odlišné hodnoty poklesové kotliny 

v linii celé trasy (příloha č. 5) a jejich přímou souvislost s ovlivněním povrchové zástavby 

(příloha č. 4). Na základě presentace dosažených parametrů je také zřejmý velmi vysoký rozptyl 

hodnoty „Vs“ v průběhu procesu průzkumných štol i samotných tunelů. 

Dále se na základě podrobného posouzení potvrdilo, že průběžné sledování, hodnocení a 

příp. snížení hodnoty objemové ztráty „Vs“ a s tím spojených deformací, může být naprosto 

zásadní pro úspěšné budování podzemních staveb s nízkým nadložím v intravilánu a zejména 

v místech s povrchovou zástavbou nebo inženýrskými sítěmi (plyn, voda, kanalizace etc.). 

 

Správná, včasná a průběžná predikce poklesové kotliny je tedy dalším důležitým 

činitelem pro bezpečné, ekonomické a termínově (rychlost postupů) reálné provedení díla 

v náročných GT podmínkách při nízkém nadloží. 

 

Při plánování a přípravě je tedy nutné zohlednit všechny důsledky vstupních podmínek 

(členění výrubu, postup paralelních podzemních staveb, rychlost jednotlivých postupů, 

množství výztuže, rychlost uzavírání celého profilu výrubu a další sanační nebo kompenzační 

opatření), návrhu doplňujících opatření a provést sofistikovaný návrh komplexního GTM. 

 

Tab. č. 9: Max. hodnoty procenta ztráty objemu „Vs“ (VL) zjištěných při ražbách na stavbách 

v obdobném prostředí [21], [33], [37] a v rámci stavby „VMO Dobrovského A + B“ 

Prostředí – zeminy  

Hodnoty  

„Vs“ (VL) 

(%) 

Tuhé jíly 1,4 ÷ 6,2 

Londýnské jíly 1,0 ÷ 4,0 

Frankfutské jíly (štítování) 1,2 

Frankfutské jíly (konvenční tunelování) 5,0 ÷ 7,0 

Budapešťské jíly 3,0 ÷ 4,0 

Budapešťské jíly (podchod pod řekou Dunaj) 7,0 ÷ 13,0 

Brněnské neogenní jíly (kolektory) 2,0 ÷ 10,0 

Brněnské neogenní jíly (průzkumné štoly – VMO Dobrovského A) 2,0 ÷ 5,9 

Brněnské neogenní jíly (Královopolský tunel – VMO Dobrovského B) 0,5 ÷ 3,2 

Hodnoty „Vs“ (VL) získané z některých již realizovaných staveb na základě archivních 

analýz také dosahovaly velkých rozdílů nejen v prostředí tvořeném jíly (viz tab. č. 9), ale i 

v prostředí písčitých zemin 0,15 % ÷ 3,1 %, při způsobu ražby štítem byly hodnoty výrazně 
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nižší, dosahovaly většinou hodnot do 0,5 % [33], [37]. Z uvedených porovnání je zřejmý velmi 

vysoký rozptyl hodnoty Vs (VL) i pro stavby v obdobných geologických poměrech, ale na 

různých lokalitách. 

Hodnota „Vs“ (VL) se tedy mění i podél vlastní výstavby podzemní stavby, jak bylo ověřeno 

při zpracování DP i na mnoha dalších projektech (tab. č. 9), přičemž průměrné hodnoty 

v jednotlivých charakteristických úsecích (kvazihomogenních celcích) jsou závislé na: 

• kvalitě zeminového/horninového prostředí, 

• vhodné tunelovací metodě pro dané prostředí, 

• členění výrubu (u vertikálních obvykle nižší hodnoty než u horizontálních), 

• technologické kázni. 

Tyto principy jsou také nepřímo vyjádřeny při predikci poklesové kotliny [38] v rámci 

doporučené hodnoty koeficientu „k“ pro výpočet inflexního bodu (tab. č. 3). Poklesová kotlina 

ve vysoce plastických jílech byla dle předpokladů širší a dosahovala níže uvedených rozměrů 

v závislosti na výšce nadloží. 

Min. šířka poklesové kotliny pro oba tubusy (= 2x2B) byla cca 90 m (PF 9 nadloží cca 6 m). 

Max. šířka poklesové kotliny pro oba tubusy byla cca 200 m (PF 5, nadloží cca 20 m). Na 

základě provedených výpočtů a analýz se projevily závislosti a další vlivy (např. superpozice). 

Důležité je také porovnání získaných hodnot (tab. č. 9) z tunelů TI a TII v místech, kde byly 

realizovány průzkumné štoly pouze pro tunel TII. Z analýz je zřejmé, že mimo jednu lokální 

oblast (PF 5) byly celkové výsledné hodnoty deformací pro TI významně nižší. 

Superpozici průběhu poklesové kotliny v případě dvou blízkých paralelních tunelů zjistila 

obdobné údaje i na některých dalších stavbách, např. tunelu Mrázovka [41], [46], (Z. Eisenstein, 

r. 1994), kde parametrická studie v místě druhého tunelu (za předpokladu obdobných 

geotechnických podmínek) prokázala zvýšené vertikální deformace (sedání) o cca 10% 

původní hodnoty (Sekyra, r. 2000). Tyto významné informace a hodnoty jsou také zásadní pro 

úspěšný návrh rozsahu GTM. Další zjištěné parametry jsou uvedeny v přílohové části (příloha 

č. 4 a č. 5).  

Naměřené hodnoty z průzkumných štol byly důležitým podkladem pro další etapu a 

umožnily zohlednit výsledky v průběhu následných projekčních prací [2], [3]. Zejména byly 

provedeny doplňující návrhy na eliminaci deformací (sanační a kompenzační opatření), které 

na základě zpětné analýzy prokázaly svoje opodstatnění. Především v úseku PF 8 a PF 9, kde 

v blízkosti řešených profilů byla provedena trysková injektáž, která velmi eliminovala hodnotu 

objemové ztráty a s tím spojenou složku deformací, zbývající výsledné hodnoty „Vs“ pro oba 

tubusy byly dokonce nižší než 1,0 %. 

V místech se srovnatelnou výškou nadloží, podobných geotechnických podmínek a bez 

původního ovlivnění průzkumnými štolami (PF 1) a paralelní složky nebyly zaznamenány 

významnější rozdíly hodnoty objemové ztráty a s tím spojených deformačních parametrů pro 

jednotlivé tunely. 

 

Provedené výpočty, hodnocení a analýzy potvrzují vhodnost a využitelnost aplikace 

metody (predikce poklesové kotliny) ve vzájemné vazbě s GTM i pro další lokality při 

respektování všech stanovených zásad a postupů, vč. doporučení uvedených v této DP. 
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6.5.  ZÁSADY A POSTUPY GTM S DOPORUČENÍM 

Jak vyplývá z předchozích kapitol, je GTM unikátní sestava vzájemně propojených činností, 

která je závislá na typu podzemního díla a na jeho okolním prostředí. Pro funkční propojení 

této sestavy, při respektování observačního přístupu, bylo provedeno rozčlenění GTM na 

jednotlivé atributy (tab. č. 10) se zohledněním hlavních prací a principů a jejich vzájemných 

vztahů a posloupnosti. 

 

Významné odlišnosti mohou být způsobeny rozdílnými požadavky a podmínkami 

vyplývajícími z mnoha vstupních údajů. Velké množství kombinací důležitých parametrů 

vyžaduje odlišná řešení pro každý projekt GTM ve všech jeho fázích (viz kap. č. 9.1.). 

 

 
Obr. č. 17: Schéma výchozích podmínek, definice problému a přístupu k řešení 

 

K měření, sledování a vyhodnocování těchto skutečností slouží GTM, pro který je možné 

stanovit základní výchozí podmínky (viz schéma, obr. č. 17): 

• optimalizace rozsahu a geometrie stavby, vč. návrhových parametrů, 

• technologie provádění a její náročnost (rychlost, bezpečnost, ekonomika), 

• organizace prací (s možností účinné a rychlé reakce), 

• geotechnické parametry prostředí, 

• omezení účinků deformací na okolní prostředí (povrchovou zástavbu). 
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Na základě praktických zkušeností a popisu v odborných publikacích [14], vč. technických 

podmínek [IV], [V], [VI], [VII], [VIII] je možné uplatnit níže uvedené dílčí postupy pro 

dosažení cílů GTM:  

• geotechnickým sledováním, 

• monitorováním spolupůsobení celého systému (např. fyzikálně – mechanické parametry), 

• vizuálními prohlídkami dotčeného prostředí (důležitá návaznost na pasportizace), 

• průběžným vyhodnocováním reakce zeminového/horninového masivu na realizaci (vliv 

způsobu provádění, rychlosti prací, dočasné doby stability konstrukce, přítoků vod etc., 

• matematickým modelováním nebo jinými metodami, např. s využitím predikce poklesů, 

• sběrem a vyhodnocením získaných informací (využitelnost i pro další sledování). 

 

Důležitou složkou výkonu (nejpozději ve druhé fázi GTM – viz kap. č. 9.1.) je projekt GTM, 

který by měl ve vztahu k výše uvedeným cílům obsahovat [VI], [VIII] a zohledňovat: 

• hlavní hodnoty pro sledování a měření reakce „prostředí – konstrukce“, vycházející zejména 

z předpovědi pravděpodobnosti vzniku nežádoucích jevů, 

• změny v napjatosti v okolí podzemní stavby (z hypotézy přetváření masívu), 

• místa měření a sledování (prvky konstrukce, objektu etc.), 

• úroveň významu a účel jednotlivých souborů pozorování a měření, 

• četnost a intenzitu všech navržených prvků, vč. zohlednění nastavených VS, 

• formu sběru, způsob hodnocení, typ evidence a možnosti archivace dat (viz dále). 

 

Jednotlivé postupy a činnosti GTM lze na základě platné legislativy, zejména TP [VI], [VIII] 

a dosavadních zkušeností z již realizovaných projektů rozčlenit a analyzovat (tab. č. 10) na: 

• výběr místa umístění měřidel („kde“), 

• zvolení typu měřícího zařízení („co“), 

• požadavky na instrumentaci („jak“), 

• shromažďování dat („kde“), 

• zpracování a kontrola, vč. presentace („proč“), 

• skladování dlouhodobá archivace dat („kam“). 

 

Definování nejdůležitějších veličin pro měření je v kompetenci odpovědného projektanta, 

který musí vycházet ze vstupních podmínek pro konkrétní typ podzemní stavby. Je možné 

pozorovat širokou škálu výše zmíněných různých veličin a parametrů [14], mezi které patří: 

posuny, poklesy, deformace, zemní síly, kotevní síly, hydrostatické a pórové tlaky, napětí, dále 

akustické, seismické a rozptylové účinky, úniky koncentrace plynů, teplota, vlhkost, vodní 

režim, tlak etc. 

 

Sledované veličiny je nutné vydefinovat a hodnotit v širších souvislostech k projevům 

realizace na okolní prostředí. Důležitá je také eliminace souběžných činitelů – např. 

meteorologické podmínky (sníh, teplota, vlhkost, prašnost), seismické a dynamické účinky 

zapříčiněné nebo nezpůsobené stavebním postupem. 
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Tab. č. 10: Tabulka osmi základních postupů GTM, vč. rozdělení a doporučení 

Postupné 

činnosti GTM 

Vstupní 

rozdělení nebo 

požadavky 

Důsledky a požadavky Doporučení 

1. 

Výběr místa, 

plán 

rozmístění 

Kritická místa Nejrizikovější úseky Plánování, přístupnost. 

Mobilní rozmístění. 

Vhodnost zvolení místa 

je zásadní.  

Reprezentativní 

místa 

Ověření předpokladu chování 

Doplňující místa Rozšíření měření dle vývoje 

2. 

Zvolení typu 

zařízení 

Přesnost  Velikost a rozsah hodnot, 

množství, trend vývoje 

Metody měření. 

Účel měření vs. cena. 

Rozbor ekonomického 

zhodnocení ve vztahu 

k získaným hodnotám. 

Spolehlivost Nejvyšší priorita 

Odolnost Dle okolních podmínek 

Životnost Uplatnění ve čtvrté fázi GTM 

3. 

Požadavky na 

instrumentaci 

Četnost  Příslušné intervaly měření 

v návaznosti na vývoj a rychlost 

změn 

Přesnost/spolehlivost. 

Rychlost osazení a 

přeměření. 

Důležitá návaznost na 

rychlost změn. 

Eliminace vlivů okolí. 

Ochrana zařízení. 

Kontrola Správná funkčnost systému, 

kvalifikace personálu 

Kalibrace Počáteční měření, adjustace 

Obsluha Dostupnost + plán údržby 

4. 

Sběr dat 

Záznam na místě 

(formulář,..,) 

Možnost přímého sledování, 

relativně nízké náklady Operativnost. 

Očekávané množství, 

kapacita. 
Samočinný sběr 

(Dálkový přenos) 

Rychlost, ale větší zranitelnost, 

vysoké nároky na zdroje a údržbu 

5. 

Zpracování 

dat 

Ručně Pomalý postup, nízké náklady Podklady pro VS. 

Počítačově Rychlost, přesnost, kombinace. Podklady pro VS. 

6. 

Kontrola dat 

Textové  

nebo  

grafické výstupy 

Možnost porovnání, kombinace a 

hodnocení. 

Vyloučení 

nepravidelných nebo 

neobvyklých hodnot. 

Vhodně nastavené 

měřítko, porovnání. 

Speciální výstupy Komplexní zpracování (např. 

izolinie), typické chování 

7. 

Hodnocení 

výsledků 

Pravidelné změny Tendence 

Sezónní efekt 

Možná je i kombinace 

několika faktorů. 

Nepravidelné 

změny 

Nepravidelnost 

Pertubace (významné změny) 

Kvantitativní způsob. 

8. 

Archivace dat 

Po dobu výstavby Databázový systém, on–line, IT Doba sledování a způsob 

skladování. 

Zabezpečení. 

Trvale on-line. 

V záruční a 

pozáruční době 

Databázový systém, on–line, IT 
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Na základě posouzení obecných předpisů [II], [V], [VI], [VII], [VIII] a praktických aplikací 

je důležité zmínit některá doplňující doporučení: 

Podle vyhodnocení uvedeného v tab. č. 10 je vhodné zvolení místa instalace (plán 

rozmístění) podstatné pro jednotlivá měření GTM a pro možnosti analýz. Na základě 

zkušeností, z mnoha již realizovaných staveb, zde může nastat významné podcenění rozsahu 

situování, velikosti počtu a rozsahu zájmových profilů a četnosti zvolených měřidel. Podstatné 

je některé prvky GTM instalovat s dostatečným předstihem před zahájením vlastního 

stavebního postupu. V důsledku chybně zvoleného rozsahu GTM mohou vzniknout rizika 

z nedostatečných informací o průběhu a vývoji projevů při vlastním stavebního procesu i po 

jeho dokončení. 

Důležité je také zohlednit predikci velikosti a dosahu očekávaných deformací (např. 

metodou „Loss of Ground“) ve vztahu k návrhu projektu GTM a k získaným hodnotám. 

Požadovaná přesnost by měla mít přímý vztah ke sledované hodnotě měření, protože se 

zvyšujícím se požadavkem na přesnost obvykle roste cena za toto měření („cena informace“ vs. 

„cena za měření“). Velmi vysokou přesnost je možné doporučit pro sledování malých změn 

projevů, které mohou být rizikovými faktory pro zdárný postup. Některé klíčové hodnoty by 

měly být sledovány různými prvky GTM pro eliminaci chyb nebo nepřesností. Důležitá je i 

kontrolní supervizní činnost GTM na větších stavbách. 

Jedná-li se v rámci typu měření o aplikaci málo odolného zařízení nebo vyžadující častou 

údržbu (zdroje, kapacita) je nutno zohlednit i předpokládanou dobu nasazení přístroje. Při 

návrhu je dobré uvažovat, že spolehlivost a odolnost zařízení se může snižovat s údobím 

probíhajícího nasazení. 

 

Na základě praktických zkušeností autora DP je nutné v komplexním návrhu projektu GTM 

zohlednit také způsob a možnosti obnovení/náhrady/výměny měřících přístrojů nebo prvků 

a to např. z důvodu neočekávaného provozu zneschopnění nebo poškození. Ve vazbě na GTM 

nezáleží, zda bylo poškození úmyslné nebo neúmyslné, zásadní je reálnost opravy/obnovy a 

uvedení této situace do záznamu. Tato skutečnost může mít negativní následky a vliv na další 

postup. 

Jak bylo uvedeno v této kapitole, výběr typu a instalace měřícího zařízení nebo prvku GTM 

musí odpovídat účelu měření, požadavkům na bezpečnost, spolehlivost, přesnost, odolnost, 

přístupnost a životnost.  

Posledním faktorem je také, již zmíněné, ekonomické zhodnocení ve vztahu k získaným 

hodnotám. Při zpracování projektu GTM je nutné uvažovat, že náklady na nasazení zařízení 

budou obsahovat nejen pořizovací cenu vlastního zařízení, ale i nákladnost měření, náklady na 

údržbu, sběr a archivaci dat etc. Proto je již na počátku plánování nutné uvažovat s rozsahem 

nasazení, které je možné po celou (nebo část) dobu výstavby, příp. v době provozu podzemní 

stavby. 

Podrobnější požadavky na měřící techniku, instrumentaci a použití musí být v souladu zejména 

s platnými právními předpisy (např. zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii [X]), některé nároky 

ve vztahu ke GTM jsou uvedeny v Eurokódu 7 [II], [III], TKP nebo TP [IV], [V], [VI], [VIII], 

příp. mohou být specifikovány (zásada přiměřenosti, bez diskriminace) v průběhu zadávacího 

řízení pro konkrétní plánovanou stavbu. 
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6.6. SYSTÉM EVIDENCE DAT – DATABÁZOVÝ SYSTÉM 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, s rostoucí náročností budování podzemních 

staveb se zvyšuje i jejich zranitelnost, zároveň se také zvětšují požadavky na technické 

vybavení, zázemí a organizaci během stavebního procesu. Autor DP se v průběhu studia a 

odborné praxe seznámil s aplikací systému pro evidenci dat GTM na některých projektech, 

podstatné informace a zkušenosti byly v tomto období společně publikovány [20], [31], [32]. 

Zhodnocení těchto hlavních poznatků, možností a doporučení na min. výchozí specifikaci 

efektivního databázového systému, která by mohla být využitelná pro plánované podzemní 

stavby, jsou uvedena v této kapitole. 

 

DP je zacílena na GTM, který je založen na průběžném získávání a vyhodnocení informací. 

Předávání, užívání a archivace výsledků a podkladů může probíhat různou formou a postupy. 

Původně byla většinou data umístěna pouze v kanceláři GTM (společné PC, potom server), 

většinou na stavbě a sdílení výsledků probíhalo rozesíláním e-mailů [46]. Data tedy byla 

uložena v souborech, který se skládal z fyzických bloků. Záznam byl členěn (logicky, ne 

fyzicky) na jednotlivá datová pole. To sebou přinášelo problémy s rychlostí předávání, 

možností sdílení a příp. využíváním speciálních programů pro hodnocení. 

 

V technických podmínkách [VIII] je zmíněn pojem „informační systém monitoringu“ a 

konstatováno, že v rámci zadávacího řízení je nutno uvést požadavky na způsob skladování, 

zpracování a hodnocení dat, způsob a rychlost jejich přenosu k uživatelům (informační systém 

monitoringu), dále se doporučuje požadovat přístup účastníků výstavby do databáze výsledků 

měření a přenos zpracovaných dat z kanceláře monitoringu (databáze) k uživatelům po 

internetu „on-line“. 

 

Z provedené analýzy některých zadávacích řízení na GTM v posledních letech však vyplývá, 

že tyto požadavky jsou většinou specifikovány pouze formou: „Zajištění 

informačního/databázového systému“ nebo rozšířenou formou: „Min. 1 kus informačního 

systému na platformě MS – SQL serveru pro sběr, zpracování, interpretaci a archivaci dat 

získaných na základě plnění předmětu veřejné zakázky.“ a obvykle doplněné prostým soupisem 

prací (cena za 1 ks). Pro výkon GTM tedy není většinou uvedena žádná specifikace na klíčovou 

část celého systému a předepsat obecně konkrétní systém se zase jeví jako diskriminační. Ve 

výsledku tato zadání mohou přinášet problémy pro objednatele („co si objednal?“) i dodavatele 

(„co má zajisti?“) a celkově rizika pro samotné fungování GTM. 

 

Pokusíme-li se zhodnotit databázové objekty/systémy, tak zjistíme, že v posledních dvou 

desetiletích byly již v nějaké formě (vývoji) využívány (např. systém BARAB® [20], CUBULA 

etc.) při realizaci mnoha podzemních staveb. Na základě dlouhodobého sledování a praktického 

použití systému evidence dat byl proveden rozbor a analýza důvodů pro jejich nasazení a 

využitelnost. Bylo provedeno rozčlenění některých možností a uplatnění na dílčí části s 

vydefinováním jejich vztahů a přínosů pro GTM v dnešní době: 

• potřeba on-line přístupu => uživatelsky příjemné prostředí webového portálu, 

• poskytnutí rychlejšího přístupu k datům než soubory, 
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• umožnění přístupu k datům a jejich sdílení, 

• nastavení systému uživatelských práv, 

• umožnění extrahovat množiny dat, dle zadaných kritérií, 

• podpora různých typů náhledů, 

• schopnost řešit náročné úlohy, 

• implementovatelnost, 

• rozsah zálohování, 

• výkon a rychlost, 

• bezpečnost. 

 

V posledním desetiletí probíhá velmi významný vývoj a modernizace jednotlivých systémů 

pro dosažení co možná nejpokročilejších možností využití. S ohledem na tento dynamický 

vývoj IT systémů, v současnosti i mobilních sítí a zařízení, není vhodné do budoucna trvale 

určit konkrétní „nejlepší“ systém pro funkční využití. Na základě důkladného rozboru je ale 

důležité upozornit, že ačkoli v následujícím období může dojít k dalšímu zdokonalení těchto 

systémů a aplikací, měl by investor (zadavatel) specifikovat v rámci zadávacího řízení min. 

základní požadavky na tento podpůrný nástroj.  

Na stavbě Královopolského tunelu byl úspěšně použit, již zmíněný, relační databázový 

systém BARAB®, jako podpůrný nástroj pro správu dat GTM [20]. Vývoj tohoto systému 

probíhal ve společnosti ARCADIS CZ a.s. za účelem prezentace dat GTM u podzemních 

staveb. Zde se jako velmi vhodné prokázalo využití relačních databází, které komunikují např. 

pomocí jazyka SQL.  

 

Při hledání možných systémů, které by splňovaly výše uvedené důvody a požadavky, se tady 

ukázalo jako nejvhodnější uplatnění aplikací na bázi relačních databázových a analytických 

systémů. Relační databáze znamená databázi, která je založená na tabulkách, kde řádky 

představují jednotlivé záznamy a sloupce vyjadřují jednotlivé vlastnosti záznamu. Každý 

sloupec musí mít jedinečný název a určitý datový typ podle dat, která chceme ukládat. Zároveň 

jeden řádek vždy reprezentuje jeden záznam. Každý řádek má určitý jedinečný identifikátor, 

pro jednoznačné určení záznamu (klíč – ID). Pevným počtem n-sloupců jsou vytvářena 

v samostatných řádcích uspořádané n-tice. Ve vztahu ke GTM se jedná o relativně jednoduché 

schéma zápisu dat do tabulky. 

 

Z hlediska porovnání konkrétních produktů pro využití v rámci GTM je možné uvést některé 

systémy pracující na podobné bázi: 

• systém MS–SQL (Microsoft SQL Server), 

• systém MySQL (MySQL databáze), 

• systém MariaDB, 

• systém PostgreSQL etc. 

 

První dva uvedené systémy mají významné rozšíření na aktuálním trhu. MS-SQL je relační 

databázový a analytický systém pro řešení datových skladů. Inovovaný SQL Server 2016 

https://cs.wikipedia.org/wiki/SQL
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obsahuje celou řadu vylepšení, které původním verzím chybí. Jedna z největších změn je 

uživatelsky příjemný webový portál a pro hodnocení lze definovat kromě reportů také další 

veličiny (např. KPI etc.). V současnosti má významný podíl na trhu také druhý systém MySQL, 

což je systém řízení báze dat uplatňující také relační databázový model (Oracle Corporation). 

Jedná se o multiplatformní databázi, kde komunikace s ní probíhá pomocí jazyka SQL. 

Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s některými 

rozšířeními. Pro svou snadnou implementovatelnost, výkon. Systém MySQL je nyní 

optimalizován především na rychlost, a to i za cenu některých omezení. Systém umožňuje 

relativně jednoduché způsoby zálohování, významná je nová podpora pohledů, triggerů/spouští 

(činnost/událost vložení nebo smazání) a možnosti uložené procedury oproti MS-SQL. 

Obr. č. 18: Schéma vzájemných vztahů mezi prohlížečem a databází. 

Tyto systémy řízení dat uplatňují relační databázový model a webové aplikace se sdílením 

prostřednictvím sítě internet (on-line), to by měla být do budoucna jednoznačná podmínka 

pro zadávání a výkon GTM.  

 

Základní podmínkou relační databáze unikátnost – jedinečnost údajů (jeden řádek 

reprezentuje jeden záznam). Primární data (zdrojová data/výstupy z přístrojů a zařízení) není 

možné editovat/upravovat a slouží pro vyhotovení reportů a protokolů prostřednictvím 

speciálních sw. Filtrovaná data pro využití pro speciální výstupy musí být v databázi uložena 

odděleně. 

 

Při výstavbě Královopolského tunelu [20] byla měřicí místa vybavena informací o své 

poloze. Pro praktické využití byla podkladem měřicí místa s vytvořenou základní entitou (KVG 

profil, EXT, INK, nivelační profil, čelba etc).   

Jako velmi vhodné se projevilo definování měřicích míst podle typu měření a jejich sdružení 

v jednotlivých sekcích/osách. Účelné bylo k měřícím místům ukládat diskrétní měření (např. 

geodetická data, další výstupy z měření a sledování) nebo informace ve formě dokumentů nebo 

grafických výkresů. Měřící místa byla přiřazena k sekcím/osám (např. povrch terénu, stavební 

objekty/SO, tunelový tubus/štola, portály etc), což je možné hodnotit jako operativní a 

přehledný přístup. 

 

Základní rozdělení projektu na sekce by tedy mělo být smysluplné a přehledné, jako 

velmi praktická se ukázala podoba se stromovou architekturou PC souborů [20]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_b%C3%A1ze_dat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rela%C4%8Dn%C3%AD_model
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://cs.wikipedia.org/wiki/Multiplatformn%C3%AD_software
https://cs.wikipedia.org/wiki/SQL
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rela%C4%8Dn%C3%AD_model
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Obr. č. 19: Výřez grafického zobrazení mapy s tunely, ulicemi a staničením, vpravo 

hierarchický strom (Královopolský tunel, systém BARAB® [20]) 

 

Na základě rozbor podkladů a zkušeností, je možné optimálního výsledku dosáhnout 

vytvořením některých typů [20] zobrazení (tab. č. 11) podle rozdělení: 

• sekce, 

• sdružená místa, 

• speciální profil, 

• grafické zobrazení. 

 

Tab. č.11: Tabulka možností typů náhledů 

Použitá aplikace Možnosti zobrazení/náhledů Poznámka 

1. typ 

„sekce“ 

 Hierarchický strom objektů 

 sekce –> typ měření –> měřicí místo 

(geodetická měření, formuláře etc.). 

Není možné vytvářet 

měřicí místa, která sdílejí 

společné body 

2. typ 

„sdružená místa“ 

Hierarchickým stromem objektů: 

sekce –> měřicí místo –> typ měření 

(profily, čelby etc). 

Komplexní vyhodnocení 

„ostění – masív“ = 

sdružené profilů 

3. typ 

„speciální profil“ 

Měřicí místo s libovolným počtem 

duplicit. 

Pro vytvoření speciálního 

sledovaného profilu 

4. typ 

„grafická zobrazení“ 

Grafická znázornění (např. „GIS“) 

měřicích míst databáze, kombinace se 

skupinou výkresů (situace, katastrální 

mapa, etc.)  

Grafická platforma. 

Vizualizace. 
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Obr. č. 20: Příklad zobrazení stromové struktury projektu a možnosti datového rozhraní 

(systém BARAB®, upraveno) 

 

 

 
Obr. č.21: Výřez z ortofotomapy s trasou podzemní stavby, vpravo struktura projektu 

s možností grafického zobrazení (Královopolský tunel, systém BARAB®, upraveno) 
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Funkcí všech typů náhledů (tab. č. 11) je navigace uživatele k žádaným informacím. Graf 

postupů výstavby, je možné vykreslovat společně s grafy prezentujícími data od jednoznačně 

lokalizovaného místa.  

Grafické výstupy by mělo být možné analyzovat v jejich virtuální podobě a zpracovaných 

reportech s nastavenými tiskovými fonty. Uživatel tak může editovat různé varianty os 

vhodných grafů a presentace provést transformací do výstupních tabulek (např. *.xls) pro další 

analýzu. 

 

Základní idea dělení databáze vychází z hierarchie objektů: 

Projekt –> sekce/osa –> typ měření –> měřící místo –> bod (viz tab. č. 12). 

 

Jednoznačná identifikace jednotlivých měření může vypadat následovně: 

 

Tab. č.12: Příklad unikátního řádku relační databáze s definovanými sloupci 

Kód měření Druh měření Označení bodu  Čas a datum měření 

01 001 01 00:00:01, 01:01:01 

 

Pro jednoznačnou identifikaci jednotlivých měření je vhodné použít následující rozdělení, 

obsahující kód měření, informaci o druhu měření, objektu (profilu) a označení bodu měření. 

 

Tab. č. 13: Příklad kódování vybraných měření prováděných v podzemí objektech 

Kód měření Druh měření 

01 geologický a geotechnický sled 

02 konvergenční měření primárního ostění 

03 konvergenční měření sekundárního ostění 

04 tenzometrická a teplotní měření 

 

Tab. č. 14: Příklad kódování vybraných měření prováděných na povrchu 

Kód měření Druh měření 

11 nivelační měření bodů poklesové kotliny 

12 extenzometrická měření 

13 inklinometrická měření 

14 Hydromonitoring 

 

Tab. č. 15: Příklad kódování některých vybraných měření prováděných na objektech 

Kód měření Druh měření 

21 nivelační měření objektů 

22 náklonoměrná měření objektů 

23 sledování vývoje poruch objektů 

24 kontrola úniku plynu 
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Správu databázového systému by měl obstarávat správce databáze (administrátor), který by 

zajišťoval přístupy uživatelům podle typů oprávnění, odpovídal za výkon, integritu a 

bezpečnost v databázi. Musí být také schopen plánovat rozvoj a vývoj a řešit příp. problémy 

s provozem databáze. 

 

Administrátor nebo programátor by měl vytvořit také hierarchický strom objektů projektu 

tzv. sekce, měřicí místa a jim příslušející body etc. Důležitou činností je tvorba šablon pro 

tiskové výstupy reportů (např. grafů změn) a pohledů. 

 

Vzhledem k rostoucí úrovní „hackingu“ a s ohledem na citlivou povahu sdílených dat je 

důležitým aspektem v rámci provozování bezpečnost a využitelnost. Naměřená data musí být 

v období stavebního procesu trvale a bezpečně uložena, přístupná a použitelná v každém 

časovém okamžiku stavby. Tato data, včetně dalších informací (např. IG sled etc.) a poznatků 

o faktorech, které ovlivňovaly změřené výsledky jsou součástí jednotné databáze výsledků 

měření. Dokumenty uložené v databázi musí být možné vyhledat prostřednictví náhledů (tab. 

č. 11) nebo pomocí vyhledávacího nástroje. 

 

Databáze by měly být v dnešní době přístupné z jakéhokoli PC, tabletu nebo mobilního 

zařízení s přístupem na IT. Podmínkou je, aby nebyl nutný žádný speciální software, pouze 

standardní programové aplikace. Diskrétnost a bezpečnost dat musí být zajištěna pomocí 

přístupových hesel [20] a úrovně přístupů dle oprávněnosti uživatelů. 

Databázová základna/systém tak může být důležitým moderním informačním systémem 

určeným pro sběr, archivaci, interpretaci a prezentaci dat, které byly v jeho průběhu získány. 

Důležité pro všechny dotčené účastníky výstavby jsou v dnešní moderní době vysoké nároky 

na uživatelsky přátelské webové prostření (uživatelský komfort [20]) a zásadní co lze 

vydefinovat jsou klíčové požadavky na správu, zpracování, evidenci a archivaci dat získaných 

GTM. 

 

Na základě získaných poznatků a podrobného vyhodnocení je možné vydefinovat 

nároky na vytvoření a provozování databáze pro GTM podzemních staveb: 

• systém řízení dat uplatňující relační databázový model a webové aplikace sdílené 

prostřednictvím sítě internet, 

• sběr a archivace dat centrálně, 

• zajištění vzdáleného zálohování a zabezpečení, 

• diskrétnost a bezpečnost dat (možnost nastavení uživatelských práv, oprávnění), 

• zabezpečení dat a obnovení kontroly (všechny údaje zjistitelné v případě nouze), 

• sdílení a presentace dat online, 

• pro uživatele využitelnost pouze dostupných sw. (PC/mobil), 

• umožnění přímého a paralelního přístupu k datům, 

• presentace výsledků (tiskové formuláře) a pohledů, 

• primární data není možné editovat/upravovat, 

• podpora náhledů. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rela%C4%8Dn%C3%AD_model
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Investor (zadavatel) stavby tak může definovat základní požadavky na prostředí dle výše 

uvedených doporučení, přičemž tyto potřeby uživatelů vyhoví sledování přístupu uživatelů a 

bezpečnosti. 

 

Funkční a operativní správa GTM musí také umožnit evidenci, archivaci a hodnocení dat 

získaných o objektu s ohledem na bezpečné, ekonomické a časově reálné provedení stavby. 

Znamená to umožnit komplexní ukládání a zálohování všech informací (data, záznamy, 

formuláře, výstupy měření, fotodokumentace etc.), která jsou nezbytnou součástí řádného 

výkonu odborných prací podle zadávací dokumentace. 

 

Databázový systém by měl být spuštěn s dostatečným předstihem před zahájením stavebního 

procesu podzemní stavby, aby obsahoval i „představební“ monitoring a zapojení účastníci 

výstavby se s ním mohli podrobně seznámit/proškolit. Databázový systém by měl být i 

„trvalou“ součástí GTM po zprovoznění stavby a fungování trvalého GTM [VII], [VIII] (podle 

autora DP pod názvy záruční/pozáruční GTM). 
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7. METODY GTM PODZEMNÍCH STAVEB 

Na základě aktivního působení autora DP při výstavbě podzemních staveb, analýzy dat a 

podkladů, byly v předchozích kapitolách popsány, roztříděny a zhodnoceny základní atributy a 

postupy GTM. Pro ucelený souhrn poznatků a rozborů, budou v této kapitole popsány a stručně 

charakterizovány některé typy prvků/metod GTM podzemních staveb podle podmínek, kde 

mohou být využívány/aplikovány. Snahou bylo z dostupných informací a podkladů (zejména 

[14], [17], [20], [26], [30], [40], [42], [46], [49], [VIII]) vydefinovat základní strukturu 

vhodných metod aplikovatelných pro komplexní GTM podzemních staveb s nízkým nadložím. 

Při zpracování a hodnocení byla hledána zejména jejich vzájemná vazba na observační postupy 

i vztah prognózu a sledování poklesové kotliny. 

Rozčlenění GTM na některé jednotlivé metody spolu s vlivem na okolní prostředí a 

specifickou vazbou k těmto postupům je uvedeno níže, v tab. č. 16, tím bylo možné vydefinovat 

a určit jejich základní charakteristiku a souvislosti. U některých metod, které mají přímou vazbu 

na Observační metodu a poklesovou kotlinu, bylo uvedeno možné schéma pro databázový 

systém. Nezbytné je sledovat, aby velikost a vývoj deformací směřovaly k jasně nastaveným 

hodnotám. Příčný tvar poklesové kotliny má charakteristický tvar a ve své podstatě je 

„omezená“ (= 2B). V rámci případných projevů na povrchu dochází také k trvalým standardním 

projevům, které mohou být ovlivněny okolními faktory (např. sezónní vliv, teplota etc.) 

v jejichž důsledku se mohou projevit pohyby (poklesy/zdvihy) terénu. 

Důležité je uvést, že mimo metody, zmíněné v DP, existuje další škála metod sledování, 

z nichž některé mohou také nalézt širší uplatnění u komplexního GTM, jedná se např. o 

automatické nivelační přístroje a totální stanice na kontinuální monitoring, hydrostatickou 

nivelaci, strunové tenzometry na ocelových potrubích, horizontální inklinometry, měření 

pórových tlaků, měření prašnosti etc. 

Díky rozvoji metod a postupů GTM jsme schopni zaznamenat významné projevy a odezvy 

v relativně krátkém čase (konvergenční měření, nivelační měření, EXT, INK). Metody, které 

umožní zachycení měřitelných hodnot deformací umožní provést následné operativní analýzy 

pro úspěšný průběh budování. Výsledky z některých těchto metod byly sumarizovány a zpětně 

analyzovány ve vztahu ke vzniku poklesové kotliny a vzniku objemových ztrát Vs (VL).  

Návaznost nasazení jednotlivých metod GTM je zásadní nejen v rámci Observační metody 

ke sledování účinku deformací, ale i všech dalších vlivů a projevů výstavby podzemní stavby. 

Pro vzájemnou propojenost nových postupů, vč. vztahu k predikci a poklesové kotlině, musí 

být podzemní stavby s nízkým nadložím, realizované způsobem konvenčního tunelování, 

zajištěny v min. rozsahu uvedeného monitorování: 

• sedání povrchu terénu a povrchové zástavby (nivelační měření), 

• sklonu poklesové kotliny a povrchové zástavby, vč. změny sklonu v závislosti na čase a 

poloze čelby/profilu vzhledem k navrženým profilům, 

• měření vodorovných deformací v místě poklesové kotliny, zejména v oblasti 

předpokládaného inflexního bodu, 

• deformační chování konstrukce podzemní stavby (kvg. měření, nivelační měření etc.) 

• deformační chování zeminového/horninového masívu v oblasti nad podzemní stavbou 

(např. INK, EXT etc.) v čase. 
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Tab. č. 16: Tabulka rozdělení metod GTM dle vazeb a vlivu na okolní prostředí 

Rozdělení 
Metody GTM 

Vzájemné vazby 

a vlivy na okolní prostředí 

podle 

situování 

Objekty  

v podzemí 

Povrchové 

objekty 

Poklesová 

kotlina 
Osoby 

Observační 

charakter 

Prováděná 

v podzemí 
Geotechnický a 

geologický sled 
+  о +   + 

  
Kvg. měření primárního 

ostění 
+  о +   + 

  
Kvg. měření sekundárního 

ostění 
+    о    + 

  
Geodetická měření 

v podzemí 
+         

  Měření napětí a deformací +   о   о 

  Měření pórového napětí +       о 

  
Tenzometrická a teplotní 

měření 
+         

  Měření tlakových podušek +   о   о 

  Laserové skenování +         

Prováděná 

na 

povrchu 

Nivelační měření 

poklesové kotliny 
  + +   + 

  Extenzometrická měření +   +   + 

  Inklinometrická měření +   +   + 

  Kluzné deformetry +   +   + 

  Měření napětí na kotvách   +       

  
Hydrogeologický 

monitoring 
+ + +   + 

  Seismická měření   +   +   

  Hluková měření       +   

  Měření vibrací       +   

Prováděná 

na 

objektech 

Nivelační měření na 

objektech 
  +   + + 

  Náklonoměrná měření   +   + + 

  Deformetrická měření    +   + + 

  
Sledování inženýrských 

sítí 
о +     о 

  Kontrola stavu potrubí о +       

  Fyzické prohlídky objektů   +   + + 

  Měření napětí na kcích   +       

  Tenzometrická měření kcí   +       

  Pasportizace objektů   +   + о 

  Kontrola úniku plynů   +   + о 

Legenda: symbol (+) vyjadřuje přímou vazbu, 

     symbol (о) vyjadřuje nepřímou vazbu. 

Tučně označeny metody observačního charakteru s přímou vazbou na poklesovou kotlinu. 
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Některé metody měření GTM mají širší škálu vzájemných vazeb, zbývající je možné 

charakterizovat jako měření doplňková, s nepřímým vlivem nebo vazbou jen na jedno prostředí. 

Pro návrh vhodných metod GTM by měla platit základní pravidla pro jejich aplikaci: 

• účelnost a vypovídací schopnost, 

• snadná a operativní zpracovatelnost, přesnost a spolehlivost, 

• přístupnost, 

• odolnost a bezpečnost, 

• ekonomická vyváženost a přiměřenost. 

 

Z tabulky č. 16 vyplývají vzájemné vazby a vlivy některých základních měřících metod. Na 

základě tohoto zhodnocení můžeme rozčlenit jednotlivé metody podle situování měření a jejich 

obsluhy/instrumentace. Základní rozdělení metod GTM (obr. č. 22) je tedy vhodné provést na 

tři základní skupiny [20] podle vzájemných souvislostí a situování: 

• měření prováděná v podzemí, 

• měření prováděná na povrchu, 

• měření prováděná na objektech. 

 
Obr. č. 22: Schematický příčný řez s vyznačením některých základních metod GTM v podzemí 

a na povrchu [20], upraveno 
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7.1. MĚŘENÍ PROVÁDĚNÁ V PODZEMÍ 

7.1.1. Geologický a geotechnický sled 

V první fázi GTM (viz dále kap. č. 8) probíhají podrobné průzkumné odborné práce za 

účelem co nejlepšího situování podzemní stavby do plánovaného prostředí. Pro ověření 

očekávaných nebo odlišných GT podmínek slouží geologický a geotechnický sled, který tvoří 

průběžnou kontrolu v návaznosti na výsledky podrobného/doplňujícího GTP s ohledem na 

IG/HG poměry v lokalitě. Pro posouzení kvality zemin a hornin se obecně používá inženýrská 

klasifikace zemin a hornin, přičemž hlavními faktory jsou pevnost hornin, únosnost zemin, stav 

diskontinuit a vliv HPV etc. (obr. č. 23). Jednotlivé klasifikace se charakterizují vzájemně 

odlišnými komplexními hodnotícími indexy kvality horniny [14]. Důležitou součástí této 

metody je také zatřiďování hornin do technologických tříd [14]. Tyto práce musí probíhat 

v průběhu celé doby realizace stavebního procesu a dílčí postupy musí být podrobně 

analyzovány, a to v závislosti na aktuálním postupu stavebních činností, délce výrubu/záběru. 

Každá zastižená změna nebo anomálie musí být podrobně zaznamenána a důkladně zhodnocena 

hlavním geologem/geotechnikem za účelem poskytnutí detailní informace o kvalitě 

zeminy/horniny masívu z hlediska dalších postupů. 

 

 
Obr. č. 23: Primární inženýrskogeologická dokumentace, IG sled (tunel Krasíkov l) 
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Záznamy se obvykle provádí do samostatných listů (v budoucnosti předpoklad digitalizace), 

tyto formuláře musí obsahovat komplexní informace týkající se zeminového/horninového 

prostředí, které mohou mít vliv na provádění prací. Základní primární údaje tvoří: 

• zatřídění podle technologických tříd, 

• zastižené podmínky GT poměrů a změny oproti GTP, 

• aktuální vlastnosti masivu. 

 

 

Obr. č. 24: Příklad zobrazení geologického reportu v databázovém systému (tunely Lahovská, 

systém BARAB®, upraveno) 

 

Tuto dokumentaci nazýváme primární, obsahem textové části je petrografický popis, 

stratigrafie, litostratigrafická rozhraní, odlučnost, přítoky podzemní vody, údaje 

z penetrometru, vlastní dokumentace odebraných vzorků. 

U grafického zobrazení je důležité zaznamenat místa měření, přítoky podzemní vody, 

litologická a stratigrafická rozhraní, oblasti porušeného masívu a výrazného pevnostního 

oslabení masívu. 

Uvedené údaje by měly být doplněny fotodokumentací a informacemi o velikosti a tvaru 

příčného profilu podzemního díla, délce záběru, typu výztuže a příp. zvláštních opatřeních nebo 

mimořádných událostech. Při geologickém sledu by měly být zaznamenány i další poznatky a 

zjištění pro využití k hodnocení kvality zastiženého horninového masívu pro další postup ražby. 
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Obr. č. 25: Podélný profil vytvořený z IG dokumentace (Královopolský tunel, [43], upraveno) 

 

Vlastní geologický a geotechnický sled podzemních staveb zahrnuje především 

dokumentace výrubů nebo výkopů. Hlavním cílem geologického a geotechnického sledu je 

poskytnutí informace o kvalitě zeminy/horniny masívu. Důležité je zohlednění všech okolností, 

ve vztahu k horninovému prostředí, které mají podstatný vliv na provádění ražby nebo výkopu 

(zatřídění zemin/hornin, změny GT poměrů, vlastnosti masívu, přítoky a průsaky HPV etc.). 

V databázi může být objektem geologický profil, bodem čelba. 

 

7.1.2. Konvergenční měření primárního ostění 

Konvergenční měření [20] je metoda GTM určená pro monitorování časového průběhu 

deformace ostění podzemních staveb na základě opakovaných měření stabilizovaných bodů 

ukotvených do ostění. Zápornou hodnotou konvergence je divergence.  

Pro nasazení konvenčního tunelování je možné uvažovat dva technologické způsoby, a to 

s jednovrstvým/jednoplášťovým (nutno zajistit vodonepropustnost, povrchovou úpravu etc.) 

nebo dvouvrstvým/dvouplášťovým ostěním (primární a sekundární). U konvenčního tunelování 

slouží k zajištění stability výrubu v době realizace ražeb první vrstva, tzv. primární ostění. 

 

Pro měření se používají automatizované totální stanice podle požadavků na přesnost 

měřícího přístroje a závislosti na konfiguraci lokální sítě, referenčních bodů vztažné sítě a na 

fyzikálních podmínkách v době měření (teplota, tlak, vlhkost vzduchu etc.). V případě menších 

staveb je možné použít také tyčové, strunové nebo pásmové konvergenční metody, které mohou 

mít relativní vyšší přesnost, jejich přínos však může být ve vztahu k prostorovým údajům 

omezený. 

 

Konvergenční body by měly být rozmístěny v hlavních profilech, příp. dílčích profilech, 

kolmých na osu podzemního díla s ohledem na očekávaný vývoj a očekávané maximální 

deformace. Instalace, stabilizace a přeměření bodů musí proběhnout co nejdříve po odtěžení 

horniny/zeminy, to vyžaduje maximální součinnost se zhotovitelem stavby (zajištění 
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bezpečného a vhodného přístupu, strojní mechanizace etc.). Další měření probíhají podle 

projektu GTM v předem stanovených intervalech, závislých na rychlosti postupu a způsobu 

technologie. Přesné situování a počty jednotlivých bodů musí být uvedeny v projektu, 

s možností operativního doplňování (viz VS), a vychází ze statického výpočtu se zohledněním 

velikosti celkové (dílčí) plochy výrubu a náročnosti GT podmínek (obr. č. 29). 

 

 
Obr. č. 26: KVG měření během ražby Královopolského tunelu, vzadu pohled na dílčí výruby 

 

Výsledkem konvergenčního měření v jednom profilu by měly být 3D souřadnice (x, y, z) 

sledovaného bodu, jejich změny proti předcházejícímu měření a změny ve vzdálenostech mezi 

jednotlivými měřenými body v číselném i grafickém vyjádření. 

 

Výsledky vektoru polohové změny (dále jen „VPZ“) sledovaného bodu je nutné pro 

interpretaci vývoje deformací zobrazovat ve třech (resp. čtyřech) vyjádřeních [14], [20], [VIII]]: 

• rozložená svislá složka deformace (obr. č. 27), 

• rozložená vodorovná složka deformace (obr. č. 28), 

• vektorový diagram v rovině měřeného profilu (obr. č. 29), 

• celková hodnota VPZ v závislosti na čase (obr. č. 30). 

 

Důležité je doplnit vyhodnocení o další okolnosti rozhodné pro posuzování výsledků měření 

(např. informace o vzdálenosti měřeného profilu od čelby, stav ražby etc.).  
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Obr. č. 27: Příklad zobrazení rozložené svislé složky deformace v závislosti na čase a postupu 

ražeb (Královopolský tunel, profil IIK/1168, [43], systém BARAB®) 

 

 

Obr. č. 28: Příklad zobrazení rozložené příčné složky deformace v závislosti na čase a 

postupu ražeb (Královopolský tunel, profil IIK/1168, [43], systém BARAB®) 
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Obr. č. 29: Příklad vertikálního a horizontálního členění výrubu a rozmístění bodů v profilu, 

vč. zobrazení vektorových diagramů deformací měřených bodů (Královopolský tunel, profil 

IIK/1168, [43], systém BARAB®) 

 

 
Obr. č. 30: Příklad zobrazení VPZ v závislosti na čase (Královopolský tunel, profil IIK/1168, 

[43], systém BARAB®) 
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Obr. č. 31: Příklad schématu rozmístění KVG bodů a dílčích výrubů a vztahu ke staničení a 

hodnotám deformací (Královopolský tunel [43]) 

 

Obr. č. 32: Diagram s vyznačením maximálních svislých a vodorovných deformací na bodech 

01, 02, 03 na KVG profilech, zvýrazněny jsou průměrné hodnoty na profilech (Královopolský 

tunel [20]) 
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Tab. č. 17: Příklad statistického vyhodnocení celkových deformací primárního ostění na 

jednotlivých bodech osazených na ostění, zvýrazněny jsou průměrné hodnoty, min. a max. 

hodnoty VPZ (Královopolský tunel TII, [43], [44]) 

KRÁLOVOPOLSKÝ 

TUNEL 

Konvergenční měření pro TII - primární ostění 

  

Vyhodnocení celkové hodnoty VPZ (v mm) 

  

Statistická analýza/ 

číslo bodu 01 02 03 04 05 06 21 31 41 51 

Stř. hodnota (mm) 17,8 37,6 34,9 15,4 16,6 19,9 24,2 26,0 7,9 9,7 

Chyba stř. hodnoty 0,9 1,6 1,6 0,8 0,8 2,4 1,5 1,5 0,6 0,6 

Medián (mm) 18,0 40,0 33,0 14,7 15,9 20,7 23,0 25,3 7,4 9,5 

Směr. odchylka 6,8 12,5 12,0 5,9 6,2 12,6 11,0 11,2 4,1 4,6 

Rozptyl výběru 45,8 155,5 143,1 35,2 38,9 159,0 121,4 124,8 17,1 21,5 

Minimum (mm) 2,9 3,3 5,5 2,0 3,1 0,2 5,3 7,7 0,4 0,5 

Maximum (mm) 37,70 59,37 66,12 35,86 42,69 45,10 54,23 53,39 18,85 27,99 

Součet 1 049 2 221 2 027 892 964 538 1 309 1 431 393 493 

Počet měření 59 59 58 58 58 27 54 55 50 51 

Hladina spolehlivosti 

(95,0%) 1,76 3,25 3,15 1,56 1,64 4,99 3,01 3,02 1,17 1,30 

Pozn.: červeně je vyznačena max. hodnota VPZ na bodech primárního ostění 

 

Tab. č. 18: Příklad statistického vyhodnocení vertikální složky deformací primárního ostění, 

zvýrazněny jsou průměrné hodnoty, min. a max. hodnoty (Královopolský tunel, TII [43], [44]) 

KRÁLOVOPOLSKÝ 

TUNEL 

Konvergenční měření pro TII - primární ostění 

  

Vyhodnocení vertikální složky deformace (v mm) 

                                   - pokles / + zdvih  

Statistická analýza/ 

číslo bodu 01 02 03 04 05 06     

Stř. hodnota (mm) -17,5 -36,3 -32,5 -14,2 -14,7 +19,9     

Chyba stř. hodnoty 0,9 1,6 1,6 0,7 0,7 2,3     

Medián (mm) -17,8 -39,1 -31,4 -11,8 -14,5 +20,6     

Směr. Odchylka 6,8 12,3 12,0 5,6 5,4 12,5     

Rozptyl výběru 46,0 151,9 145,9 31,4 29,8 157,0     

Minimum (mm) -37,5 -59,0 -57,9 -34,6 -27,6 +3,1     

Maximum (mm) -2,80 -3,00 0,00 -1,70 -0,80 +44,90     

Součet -1 040 -2 142 -1919 -825 -852 +536     

Počet měření 59 59 58 58 58 27     

Hladina spolehlivosti 

(95,0%) 1,77 3,21 3,15 1,47 1,43 4,98     

Pozn.: červeně jsou vyznačeny max. hodnoty vertikální deformace primárního ostění 
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Částečné zkreslení výsledků a analýz KVG měření může být ve výsledku ovlivněno, již dříve 

zmíněnými, mnoha faktory. Jedná se především o jistou část deformace, která proběhla 

v měřícím místě již před čelbou (prekonvergence) nebo v době od provedení výrubu do 

realizace prvního (nultého) měření (obr. č. 11). Další ovlivnění je možno připsat na vrub 

pojezdům strojních mechanizmů v místě počvy dílčích výrubů, přičemž tato hodnota může být 

vyšší než skutečná deformace počvy celého výrubu. 

 

Dalším atypickým případem je měření v místech protiklenby, kde překryté body zpětným 

zásypem nebo betonáží ztěžují vlastní měření (obr. č. 29 a č. 30, bod č. 06), tím může dojít ke 

snížení přesnosti nebo počtu intervalů měření (podle analýzy v tab. č. 17 byl počet nižší o cca 

50 %), proto je zásadní trvale sledovat a analyzovat pohyb v místě počvy [14], [20]. 

 

Pro závěrečné doplnění byly v tab. č. 17 a č. 18 statisticky zpracovány hodnoty z konkrétní 

stavby (Královopolský tunel, TII) a byly posouzeny a analyzovány výsledné složky VPZ 

jednotlivých sledovaných bodů (tab. č. 17) a rozložené svislé složky deformace (tab. č. 18) 

s rozlišením znaménkové konvence pro sedání (-) a zdvih (+).  

 

Díky celkovému rozboru měřených bodů bylo na většině bodů ověřeno, že rozhodující 

složkou VPZ je vertikální deformace. Hodnota byla v některých případech srovnatelná 

s hodnotou VZP, přičemž u bodů č. 01 – č. 05 se jednalo o sedání a u bodu č. 06 o zdvih počvy. 

 

V rámci hodnocení výsledků KVG měření je tedy důležité sledovat, která složka přetvoření 

má nejvýznamnější podíl na celkové hodnotě VPZ. V případě provedených anylýz se projevil 

nejvýraznější podíl vertikální složky deformace (sedání), kde největší údaje byly podle 

předpokladu zaznamenány u bodu č. 02 a č. 03 (viz obr. č. 32 a tab. č. 18).  

Významné hodnoty VPZ bylo dosaženo také u bodu č. 06, zde VPZ tvoří třetí nejvyšší 

hodnotu z prvků/bodů kompletního primárního ostění, jedná se zde také o podíl vertikální 

složky deformací (místy až 99 %), jak bylo již uvedeno, jedná se o opačný směr posunu (zdvih). 

 

Vstupní data pro uložení do primární databáze musí obsahovat úplné číslo bodu, souřadnice 

„x“, „y“, „z“ a datum měření. Objektem v databázi může být konvergenční profil, bodem 

konvergenční bod. 

 

Z vyhodnocení KVG měření primárního ostění je zřejmá důležitost zobrazování a 

analyzování všech výsledků VPZ, vč. jeho rozložení (obr. č. 27 – č. 30). Na základě uvedených 

poznatků a analýz, lze označit konvergenční měření za zcela zásadní metodu pro určování 

deformací v trojrozměrných souřadnicích. 
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7.1.3. Konvergenční měření sekundárního ostění 

K zajištění dlouhodobé stability výrubu slouží u konvenčního tunelování sekundární ostění, 

které může být realizováno z monolitického betonu a být navrhováno podle zastižených 

podmínek na kombinace očekávaných zatěžovacích stavů. Sekundární ostění může být 

realizováno vyztužené nebo nevyztužené, s definováním požadavků na posuzování kvality 

povrchu ostění, vodonepropustnost, vznik a šíření přípustných trhlin. 

 

Konvergenční měření sekundárního ostění [20] je podobné jako u primárního ostění/výrubu, 

odlišné může být rozmístění bodů v profilu. Zde je také potřeba zohlednit vhodné situování, 

počty a intervaly měření se zohledněním dalších vlivů (např. provádění zpětných zásypů etc.). 

 

Požadavky na vyhodnocení a zpracování jsou obdobné jako u primárního ostění (viz 

přechozí kap.). Pro měření na sekundárním ostění je důležitá dlouhodobá využitelnost 

vybudované sítě (tzv. doporučený záruční/pozáruční monitoring). Následný rozsah a 

metodika dalšího monitoringu by měly navazovat na měření v průběhu výstavby 

podzemní stavby [47], tento faktor bývá často opomíjen (ztráta kontinuity). 

V databázi bude objektem opět konvergenční profil, bodem konvergenční bod. 

 

Měření by tedy mělo ověřit nejen dlouhodobé chování trvalého/sekundárního ostění tunelů, 

ale i hloubených části po dobetonování i v době přesypávání. Důležité je také sledování chování 

horní klenby/stropu ražených podzemních staveb a příp. mezistropů.  

 

Při zpracování a zkoumání některých výsledků a postupů z typového projektu [43], [44] bylo 

zjištěno a analyzováno rozdílné chování mezistropů na tunelu TI a TII, kde byl zvolen odlišný 

způsob uložení desky mezistropu (kotvená/nekotvená). Realizovaná měření také umožnila 

včasné přijetí technických opatření pro zachování minimálního průjezdného profilu tunelu TII 

i při deformacích mezistropu přesahujících předpoklady statického výpočtu (viz dále) a mohlo 

být doporučeno další sledování [29]. 

 

Faktorem, který má vliv i na sekundární ostění je pokračující deformace celého systému 

„ostění – masív“. Horizontální zemní tlak může dosahovat v případě podzemních staveb 

s nízkým nadložím v překonsolidovaných zeminách vyšších hodnot než svislé geostatické 

napětí. V důsledku toho může docházet k nárůstu vzdálenosti mezi záklenkem tunelu a 

mezistropem a ovlivnění průhybu mezistropů [29], [44]. U některých vlivů je důležité uvažovat 

s dlouhodobým procesem, přičemž odezva na povrch nemusí být okamžitá, ale může být 

pozvolná. Proto je nezbytné zohlednit tyto skutečnosti i v rámci měření po uvedení stavby do 

provozu (záruční/pozáruční GTM). 

 

Rozbor všech vlivů, které mohou mít vliv na celkový stav konstrukce podzemní stavby a 

zeminového/horninového masívu je nutné kompletně vyhodnotit s ohledem na: 

• příčiny vzniku a progrese deformací, 

• vývoj deformací a jejich tendence ustalování/zrychlování, 

• celkové/absolutní údaje a jejich relativní složky. 
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Obr. č. 33: Příklad vektorového diagramu celkového vývoje deformací měřených bodů na 

sekundárním ostění v rovině profilu (Královopolský tunel, profil TII 17_II_87, systém BARAB®) 

 

 
Obr. č. 34: Příklad vektorového diagramu celkového vývoje deformací měřených bodů na 

sekundárním ostění v rovině profilu (Královopolský tunel, TI, profil 17_I_86, systém BARAB®) 
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Případné dodatečné deformace také mohou mít přímý vliv na termíny definitivního ostění 

prvního díla (tubusu), tzn., že realizace sekundární ostění musí proběhnout až po celkovém 

ustálení deformací i po průchodu druhého stavebního objektu (vliv superpozice). 

Při rozkladu bylo sledováno a vyhodnoceno chování konstrukce mezistropu v tunelovém 

tubusu Královopolského tunelu, porovnány oba tubusy a způsoby výstavby, hloubená část (tab. 

č. 19), ražená část s kotveními táhly a bez kotevních táhel (tab. č. 20). 

 

Tab. č. 19: Tabulka statistického zpracování naměřených hodnot sekundárního ostění, velikost 

poklesů/sedání, hloubená část, Královopolský tunel [43], [44] 

Královopolský tunel, hloubená část 

statistické zpracování  

Hodnoty sedání 

po 1. roce 
Hodnoty sedání 

po 3 letech 

Rozdíl hodnot sedání 

za 2 roky 

                                          Tunel  TI TII TI TII TI TII 

Stř. hodnota 32,3 29,1 33,8 33 -1,5 -3,9 

Chyba stř. hodnoty 2,93 4,44 3,42 4,77 0,707 1,99 

Medián 32,5 25 33 34 -1 -2 

Modus   25 30   0 -1 

Směr. Odchylka 8,28 12,6 9,66 13,5 2 5,64 

Rozptyl výběru 68,5 158 93,4 182 4 31,8 

Špičatost -0,7 +0,13 -0,7 -0,7 -1,954 -0,3 

Šikmost -0,2 0,93 0,02 0,08 -0,214 -0,6 

Minimum 19 13 19 14 -4 -13 

Maximum 44 51 48 54 1 4 

Součet 258 233 270 264 -12 -31 

Počet 8 8 8 8 8 8 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 6,92 10,5 8,08 11,3 1,672 4,72 

Pozn.: červeně jsou vyznačeny max. hodnoty poklesu/sedání (-) v průběhu dvou let 

 

Tab. č. 20: Tabulka statistického zpracování naměřených hodnot sekundárního ostění, velikost 

poklesů/sedání, ražená část, Královopolský tunel [43], [44] 

Královopolský tunel, ražená část 

statistické zpracování  

Hodnoty sedání 

po 1. roce 
Hodnoty sedání 

po 3 letech 
Rozdíl hodnot sedání 

za 2 roky 

                                          Tunel  TI TII TI TII TI TII 

Stř. hodnota 9,83 28,6 9,77 37,1 0,06 -8,4 

Chyba stř. hodnoty 0,54 1,21 0,53 1,09 0,06 1,75 

Medián 9 31 9 38 0 -5 

Modus 8 31 8 38 0 0 

Směr. Odchylka 3,17 7,18 3,16 6,43 0,34 10,3 

Rozptyl výběru 10 51,5 10 41,3 0,11 107 

Špičatost 0,25 0,87 0,32 -0,3 6,44 -0,2 

Šikmost 0,87 -1,13 0,92 -0,1 1,07 -0,8 

Minimum 5 11 5 22 -1 -32 

Maximum 18 37 18 51 1 9 

Součet 344 1001 342 1300 2 -293 

Počet 35 35 35 35 35 35 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 1,09 2,46 1,09 2,21 0,12 3,55 

Pozn.: červeně vyznačeny přírůstky max. hodnoty poklesu/sedání (-) v průběhu dvou let 
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Obr. č. 35: Příklad zobrazení vertikálních deformací měřených bodů na sekundárním ostění 

KVG měřením(Královopolský tunel, profil TII 17_II_87, systém BARAB®) 

 

 

 

Obr. č. 36: Příklad zobrazení deformací měřených bodů na sekundárním ostění metodou přesné 

trigonometrická nivelace (Královopolský tunel, profil TII, pas č. 87, systém BARAB®) 

Tab. č. 21: Tabulka hodnocených parametrů sekundárního ostění ve vztahu k technologiím 

provádění stropní/mezistropní konstrukce (Královopolský tunel [43], [44]) 
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Místo 

– použitý způsob technologie  

Naměřené max. 

hodnoty sedání 

(v mm) 

Max. změny hodnot 

sedání za 2 roky  

(v mm) 

Královopolský tunel TI – 

hloubená část (stropní deska) 
19 ÷ 48 (-4) ÷ (1) 

Královopolský tunel TII – 

hloubená část (stropní deska) 
14 ÷ 54 (-13) ÷ (4) 

Královopolský tunel TI – 

ražená část (mezistrop, použita 

táhla pro ukotvení) 

5 ÷ 18 (-1) ÷ (1) 

Královopolský tunel TII – 

ražená část (mezistrop) 
22 ÷ 51 (-32) ÷ (9) 

 

Při vzájemném porovnání všech neměřených hodnot podle způsobu provádění vykazují 

shodné použité technologie u hloubené části obdobných výsledků i z hlediska dlouhodobého 

sledování. 

 

V případě ražené části jsou výrazné rozdíly v analyzovaných hodnotách, u tunelu TI se 

projevil positivní vliv technologie s použitím táhel, která ukotvila mezistropní desku do horního 

ostění tunelu a došlo k relativně rychlému ustálení malých deformací celého ostění i 

mezistropu. Hodnoty sedání mezistropu u ražené části tunelu TI s použitými kotevními táhly 

jsou o více než 60 % nižší než u hloubených částí obou tubusů, přičemž přírůstky deformací 

z hlediska dlouhodobého sledování oscilují okolo nuly (cca hodnota měřičské chyby).  

 

Naopak v ražené části tunelu TII byly max. hodnoty po třech letech na maximech parametrů 

v hloubených částech. Následným měřením však byl u tunelu TII (mezistrop bez použití 

kotevních táhel) prokázán negativní trend dlouhodobého pomalého ustalování deformací na 

mezistropech (viz obr. č. 35), které vykázaly jiné než předpokládané chování konstrukce. To 

mělo za následek změnu intervalů měření (zkrácení doby) a doplnění další metody GTM pro 

sledování, tou byla přesná trigonometrická nivelace (dále jen „TGN“), která prokázala obdobný 

trend ustalování (obr. č. 36). Obě metody byly na sobě vzájemně nezávislé, čímž nedošlo 

k vzájemnému ovlivnění výsledků, ale potvrzení zastižených skutečností/ trendů vývoje. 

 

Na závěr je možné konstatovat, že KVG měření na sekundárním ostění splnila hlavní 

očekávání. Díky dlouhodobému měření byla včas nasazena další metoda GTM a přijata 

bezpečnostní opatření pro zachování minimálního průjezdného profilu tunelu TII i při 

deformacích mezistropu přesahujících předpoklady statického výpočtu. Dlouhodobé sledování 

potvrdilo důležitost trvalého monitorování podzemních staveb i v období provozu. 
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7.1.4. Geodetická měření v podzemí 

V průběhu budování primární obezdívky probíhají kontrolní geodetická měření [20] 

správnosti usazení výztužných prvků (např. rámů primárního ostění), tato měření nejsou sice 

zahrnuta do Technických podmínek [VIII], přesto mohou tvořit součást komplexního GTM 

(podle praktických zkušeností autora DP). Kontrola polohy sekundárního ostění ražené části 

tunelu je prováděna kontinuálně podle postupu betonáže v tunelových rourách.  

Kontrolní měření je realizováno na předem určených bodech či profilech na dilatačních 

spárách mezi jednotlivými tunelovými pasy sekundárního ostění a naměřené hodnoty jsou 

porovnávány s projektovanými. V databázi bude objektem geodetický profil, bodem 

geodetický bod. 

 

7.1.5. Měření napětí a deformací 

Měření zatížení primárního ostění představuje měření vnějších sil působících na primární 

tunelové ostění, podzemní stěny a základovou desku. Pro měření se používají: 

• tyčové vibrační deformetry, 

• strunové vibrační deformetry. 

 

Pro zjištění napětí, přetvoření materiálu spodní betonové desky vlivem přitížení nadloží, 

vztlaku dna a působení tlaku ze stran podzemních stěn je vhodné instalovat do základových 

desek deformetry. Je možné použít tzv. strunové vibrační deformetry (tenzometry) “Vibrating 

Wire Strain Gages“, které se přichytí na ocelovou výztuž betonových desek. Snímaná 

rezonanční frekvence je přímo úměrná poměrné deformaci, pro interpretaci celkové deformace 

betonové desky ve dvou na sebe kolmých směrech, účelné rozmístění strunových deformetrů 

je do kříže s 3 kusy v každém směru. Přenosový kabel by měl zajistit svedení všech čidel do 

jednoho místa, odkud bude možné změny napětí pravidelně snímat ze sběrnice („dataloggeru“). 

 

Pro měření parametrů v podzemních stěnách je možné použít tyčový strunový vibrační 

deformetr („Vibrating Wire Rebar Strain Meter“), který je přizpůsoben pro připevnění k 

armatuře armovacího koše. 

 

Zařízení se mohou připevnit k výztuži podzemní stěny vázacím drátem nebo je opatrně 

přivařit. Místa osazení musí být zvolena v místech předpokládaných (statické výpočty) 

největších deformací. Deformetry je nutné zkalibrovat (kalibrační součinitel) a rozlišit/označit 

jednotlivé přenosové kabely, aby nedošlo k jejich záměně. 

 

7.1.6. Měření pórového napětí 

Pro doplnění informací ze dna podzemní stavby je vhodné navrhnout měřidla pórového tlaku 

neboli piezometry. Předpokládá se, že vztlak působící na dno stavební jámy (tunel, zářezy etc.) 

se projeví vývojem (většinou poklesem) pórových tlaků. Další projev pórových tlaků lze 

předpokládat při následném zatížení spodní základovou deskou s následnou konsolidací 

zeminy. Zvětšení pórových tlaků může rovněž indikovat případné změny v prostředí (např. 

bobtnání jílů) v podzákladí [20]. 
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Osazení měřidel pórového napětí by mělo být přímo do odkrytého dna před pokládkou 

podkladního betonu. Možné je použít např. piezometry se strunovým čidlem na snímání 

pórových tlaků vody, tato zařízení zaručují v obtížných geotechnických podmínkách 

dlouhodobou a přesnou funkčnost a možnost ukládání v nastaveném časovém intervalu na 

kontinuální sběrnici („datalogger“). Zde je opět významná realizace vedení kabeláže při osazení 

chráničky umístěné do podkladního betonu. 

Z hlediska redistribuce pórových tlaků v hloubce a typ osazovaného zařízení je možné 

navržené piezometry osadit do různých hloubkových úrovní.  

 

 
Obr. č. 37: Příklad vyhodnocení měření pórových tlaků s časovým průběhem a zobrazením 

postupů výstavby (Královopolský tunel, MPT EXT 1,[43]) 

 

7.1.7. Tenzometrická a teplotní měření 

Významným parametrem v rámci procesu realizace podzemních staveb je „odbedňovací“ 

pevnost [14], která má vliv na kvalitu konstrukce a vznik a rozvoj trhlin (návrh směsi 

s pomalejším nárůstem pevnosti v počátečním stádiu po betonáži) i termínový postup podle 

harmonogramu [20]. Pro podzemní stavby větších rozměrů je nutné „odbedňovací“ pevnost 

stanovit pro konkrétní podmínky statickým výpočtem. Metodika tenzometrického a teplotního 

měření odpovídá místům instalace (obr. č. 38), navrženému přístroji a je náročná na instalaci, 

vedení kabeláže a umístění sběrných stanic s možností dálkového přenosu.  
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Obr. č. 38: Příklad osazení tenzometrických a teplotních (zelený – vzduch) snímačů na 

sekundárním ostění tunelu TI (Královopolský tunel, pas č.22, [43]) 

 

 
Obr. č. 39: Příklad zobrazení vývinu hydratačního tepla betonu klenby sekundárního ostění tunelu TI, 

horní klenba (Královopolský tunel, pas č.22) [20], [43], [44]  
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Obr. č. 40: Příklad zobrazení vývinu hydratačního tepla betonu klenby sekundárního ostění tunelu TI, 

spodní klenba (Královopolský tunel, pas č.22) [20], [43], [44]  
 

Osazení tenzometrických a teplotních čidel bývá realizováno na primární/sekundární ostění 

podzemní stavby a měření umožní doplnit důležité informace o stavu napjatosti obezdívky a 

zatížení teplotním spádem. Zpracování dat z teplotního spádu na obr. č. 39 a č. 40 ukazuje rozdíl 

teplot na rubu a líci sekundárního ostění monitorovaných tubusů. Sledování teplotního spádu 

vykázalo rozdíl teplot na rubu a líci sekundárního ostění v rozsahu cca 5°C. 

 

Měření napětí v případě Královopolského tunelu [20] ověřilo, že sekundární ostění bylo 

zpočátku zatížené vlastní tíhou a postupně přebíralo zatížení od okolního prostředí, přičemž 

dlouhodobý trend ukazuje na pozvolný nárůst zatížení v čase. 

 

7.1.8. Měření kontaktních napětí pomocí tlakoměrných podušek 

Mezi horninou a ostěním nebo v případě dvouplášťových ostění měření napětí mezi 

primárním a sekundárním ostěním může za optimálních podmínek stanovit velikost zatížení 

ostění. Tlakoměrné podušky byly osazené také na styku podzemních stěn a vestavby 

technologického centra (TC) tunelu na úrovni stropu, resp. podlahy podlaží centra v místě nad 

průvlakem stropu nad ostěním tunelové trouby TI Královopolského tunelu [20]. 

Měření napětí je prováděno pomocí tlakoměrných podušek nebo pomocí tenzometrů. 

Tlakoměrné podušky pracují na hydraulických principech.  

Konstrukci zařízení tvoří poduška (tvořená po obvodu svařeným plechem) naplněná 

hydraulickým olejem. Tlak horniny působící na kapalinu je přenášen membránou nebo 

elektrickým senzorem a přímo odečítán na měřicím zařízení. 
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Obr. č. 41: Zařízení Glötzl pro měření tlakových podušek (Královopolský tunel) 

 

      

Obr. č. 42: Schéma rozmístění tlakoměrných podušek (Královopolský tunel, [43]) 

 
Obr. č. 43: Příklad vyhodnocení naměřeného tlaku (Královopolský tunel TP_1, TP_2, [43]) 
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Na základě praktických zkušeností jsou výsledky měření velmi citlivé na správné osazení 

(aktivaci) měřidla, na kontaktu poměru tuhostí horninového masivu, resp. ostění a snímače a na 

dalších faktorech. Pro výsledky měření je optimální, pokud tuhost podušky zhruba odpovídá 

tuhosti horninového masivu. Vhodné je naměřené výsledné hodnoty v daném prostření ověřit 

pomocí dalších metod geotechnického monitoringu.  
 

7.1.9. Laserové skenování nebo profilování 

Laserové skenování a profilování nepatří mezi klasické metody GTM, přesto může 

v některých případech významně přispět do celkového systému komplexního GTM. Pro 

rychlejší a s tím spojené bezpečnější měření se v některých případech může využít metody 

laserového skenování nebo profilování. 

Výsledky mohou podat úplnější topografická a stavební zaměření. Skener používá metodu 

„doba délky letu“, tzn. že měří, za jakou dobu se každý paprsek laseru dotkne povrchu a vrátí 

se zpět do skeneru – bez užití odrazového zrcadla, což sebou přináší operativnější manipulaci. 

Skener také dokáže zaznamenat kompletní plochy nebo povrchy konstrukce, díky čemuž je 

možné vytvořit 3D model, který je velmi dobře využitelný při zaměření a kontrolách kubatur 

zemních prací, konstrukcí, vč. ostění podzemních staveb.  

 

Na základě porovnání s klasickým geodetickým měřením, je nutné u této metody posoudit 

příp. ekonomické náklady, rozsah, rychlost a přesnost měření, proto byla nyní zahrnuta do 

základního komplexu GTM. 

 

Obr. č. 44: Možnost zaměření příčného profilu podzemní stavby laserovým skenováním nebo 

profilováním (Královopolský tunel s vyznačeným dopravním značením [29], [44]) 
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7.2.MĚŘENÍ PROVÁDĚNÁ NA POVRCHU 

7.2.1. Nivelační měření bodů poklesové kotliny 

Nivelační měření slouží k zaznamenávání horizontálních posunů pozorovacích bodů, které 

jsou stabilizovány na povrchu terénu v profilech vedených, pokud možno v místě poklesové 

kotliny. Z hlediska prostoru a času by měly tyto údaje sloužit pro sledování průvodních projevů 

výstavby podzemní stavby na povrch. Nivelační profily by měly být vedené kolmo k ose ražby. 

Z hlediska výškového osazení je důležité dbát na jejich nezávislost ve vztahu ke klimatickým 

ročním obdobím (např. osazení do nezámrzných hloubek etc.).  

 

V procesu zpracování DP bylo provedeno porovnání vztahových závislostí mezi měřením 

v podzemí (konvergencemi) a měřením na povrchu (tab. č. 16). Na základě výsledků měření 

Královopolského tunelu dosahoval vektorový součet maximální deformace v rovině profilu od 

nízkých hodnot (předportálové úseky s nízkým nadložím zajištěné MP deštníky) až po relativně 

vysoké údaje v GT složitých podmínkách. Obecně platí, že poloha profilů i jednotlivých bodů 

musí respektovat požadavky na zachycení deformací v celé šířce předpokládané poklesové 

kotliny. 

 

Pro celkové hodnocení je důležité zohlednit i období před zahájením stavebních prací s cílem 

zachytit sezónní jevy a v případě návaznosti dvou staveb (např. průzkumné štoly -> tunely) 

sledovat obě složky deformací: 

• diferenciální, pro kterou je stanoveno nové „počáteční“ měření 

• kumulativní, která může navazovat na „původní“ dlouhodobé sledování 

 

Na základě těchto rozdělení je možné hodnotit samostatně jednotlivé vlivy stavebního 

procesu i okolní faktory prostředí. Důležité je také v rámci výstupů zřetelně definovat 

znaménkovou konvenci. 

V databázi bude objektem nivelační profil poklesové kotliny, bodem nivelační bod. 

 

7.2.2. Extenzometrická měření 

Extenzometrická měření slouží ke zjišťování absolutních posunů horninového masívu v 

horninovém prostředí v místě situovaných vrtů a pro zjišťování svislé deformace v okolí výrubu 

[20]. K extenzometrickým měřením pro sledování relativních posunů kořenu extenzometru vůči 

jeho zhlaví jsou většinou používány tyčové extenzometry z tepelně inertních materiálů. Vedle 

těchto extenzometrů se někdy používají i extenzometry instalované uvnitř podzemního tubusu 

(tunel/štola) k měření posunů v radiálním směru. 

Standardně jsou výsledky měření interpretovány jako časový průběh vertikálních deformací 

terénu v jednotlivých hloubkách umístěných kotev. Celková deformace terénu a vlastních kotev 

je zobrazována podle jednotlivých úrovní/hladin kotev, což znamená zohlednění příp. 

poklesu/zdvihu terénu v daném místě.  

 

Pro relativní pokles kotev je možné vyhodnotit samostatný vývoj oddálení jednotlivých 

kotev od terénu, které je tvořeno zhlavím extenzometru. 
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Obr. č. 45: Instalace extenzometrických kotev do IG vrtu, Královopolský tunel 

 

Důležité je také znázornění závislosti poklesu terénu a vlastních kotev na hloubce pod 

terénem, kde je možné vyjádřit dosah zóny rozvolnění masívu v oblasti okolo podzemní stavby. 

Tyčové extenzometry se osazují do svislých vrtů a po zapuštění na požadovanou 

úroveň/hladinu zacementují jílovocementovou zálivkou a kořen se zakotví na projektovanou 

hloubku. Měřící zhlaví je osazeno geodetickým bodem (nivelace) a podle situování a 

dostupnosti může být pojezdové nebo s uzamykatelným poklopem. Jednotlivá zhlaví jsou 

propojena s kořenem tyčí, která může vykonávat vertikální pohyb pomocí ochranné trubky. 

 

Důležité je při návrhu tohoto měření uvažovat se možností redukce zhlaví, a to pro případ 

neočekávaných nadlimitních deformací. Měření extenzometrů probíhá souběžně s nivelačním 

přeměřením zhlaví sondy. Vrt může obsahovat i více kotev, potom ho nazýváme více 

stupňovým extenzometrem pro sledování deformací v různých výškových polohách (obr. č. 47 

a č. 49). Pro komplexní vyhodnocení je vhodný požadavek na vykreslení IG profilu v místě 

extenzometrického vrtu. Z toho plyne doporučení na realizaci jádrových vrtů s výnosem jádra 

při budování těchto monitorovacích sond (obr. č. 45). 

 

Výsledky měření by měly být v grafickém zobrazení časového vývoje vertikálního posunu 

(pokles/zdvih) v jednotlivých hloubkových úrovních. Zobrazována by měla být složka celkové 

(obr. č. 46) i relativní deformace (obr. č. 48).  

Data pro databázový systém mohou obsahovat číslo sondy/vrtu, hodnotu deformace, datum. 

Objektem bude vrt, bodem každá kotva extenzometru. 
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Obr. č. 46: Příklad grafického zobrazení extenzometrického měření na povrchu, celková 

deformace, (Královopolský tunel, EXT II_3 [43]) 

 

 
Obr. č. 47: Příklad grafického zobrazení extenzometrického měření na povrchu, celkový pokles 

terénu a kotev, (Královopolský tunel, EXT II_3 [43]) 
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Obr. č. 48: Příklad grafického vyhodnocení relativní deformace extenzometru v čase, změny 

vzdálenosti kotev vůči zhlaví s vyloučením poklesu terénu (Královopolský tunel, EXT II_3 [43]) 

 

 
Obr. č. 49: Příklad grafického zobrazení extenzometrického měření na povrchu, oddálení kotev 

od terénu (Královopolský tunel, EXT II_3 [43]) 

 

Důležité je porovnání a rozbor nejen celkové a relativní hodnoty deformace, ale i časového 

vývoje velikosti deformací a v případě podzemních stěn vč. porovnání protilehlých párů 

inklinometrů. Při vyhodnocení je nutné uvést všechny okolnosti, které mohly mít vliv na změnu 

hodnot (sanační opatření, superpozice etc.). 
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7.2.3. Inklinometrická měření 

Inklinometrická měření zajišťují sledování horizontálních posunů zeminového/horninového 

masívu v blízkosti ražených/hloubených tunelů [20]. Přesná inklinometrie umožňuje 

opakovaná sledování vodorovných pohybů osy vrtu, který prochází zájmovým prostředím 

s určením hloubky, rychlosti a směru horizontálních deformací. Na základě toho je možné 

sledovat různé deformace masivu nebo vlastní konstrukce (např. v dotčené oblasti, instalace do 

podzemních konstrukcí/stěn etc.). Inklinometry mohou být osazeny do svislých vrtů 

realizovaných z povrchu terénu a rozmístěných ve sdružených profilech pro následné 

komplexní analýzy. 

Z hlediska možnosti podrobného hodnocení a sledování je vhodné tyto vrty provést 

s výnosem jádra (často nebývá realizováno). Mezikruží stěny vrtu a vnějšího pláště 

inklinometrické trubice je vyplněno jílocementovou zálivkou. Měřící zhlaví je opatřeno 

geodetickým měřičským bodem (polohopis) a podle situování může být pojezdové nebo 

s uzamykatelným poklopem. Dno inklinometru by se mělo být v dostatečné hloubce, mimo 

předpoklad ovlivnění výstavbou podzemní stavby nebo jinými faktory.  

Měření se provádí náklonoměrnou sondou s dvěma čidly vedenou v trubici s vodícími 

drážkami orientovanými kolmo proti sobě (obr. č. 50). Změřený náklon sondy se převede na 

vodorovnou odchylku s uvedením azimutu. Rozdíly deformací mezi jednotlivými měřeními 

vytvoří deformační křivku osy vrtu s určením směru a rychlosti pohybu. 

 

 
Obr. č. 50: Příklad grafického zobrazení inklinometrického měření na povrchu, schéma, vč. 

časového vývoje vektoru pohybu a velikosti deformací (Královopolský tunel, INK 3 [43], [44]) 
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Obr. č. 51: Příklad grafického zobrazení inklinometrického měření na povrchu, vlevo složka 

deformací „A“, vpravo složka deformací „B“ (Královopolský tunel, INK 3 [43], [44]) 

 

Výsledkem měření jsou grafická zobrazení velikosti složek deformací (obr. č. 51), vektoru 

a rychlosti deformace v závislosti na hloubce a čase (obr. č. 49 a č. 52). 

Inklinometrické sondy je nutné zprovoznit s dostatečným předstihem před zahájením 

budování podzemní stavby, tím budou eliminovány např. sezónní vlivy. Data pro zanesení do 

primární databáze musí obsahovat číslo sondy, hodnoty sinu úhlů odchylek, datum měření. 

Objektem bude vrt, bodem měřená hloubková úroveň. 



Disertační práce – Monitorování podzemních staveb s nízkým nadložím 
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav geotechniky 

 

 
Ing. Jaroslav Lossmann  Strana 90/162 

 
Obr. č. 52: Příklad grafického zobrazení inklinometrického měření na povrchu ve formě celkové 

velikosti vektoru, vč. IG profilu (Královopolský tunel, INK 3  [43], [44]) 

 

V posledních letech se rozvíjí i technologie 3D inklinometrického měření, kde sledování 

vodorovných posunů je doplněno i horizontální složkou posunů. 

 

7.2.4. Kluzné mikrometry (deformetry) 

 Podobné jako inklinometrická měření jsou kluzné deformetry, které umožňují navíc 

sledovat i horizontální složku deformace. Do vrtu je osazena profilovaná trubice, doplněná o 

příčné měřičské značky v konstantní vzdálenosti, a prostor mezi vrtem a podélnou vodící trubicí 

vyplněn zálivkou. Po zafixování sondy je provedeno měření náklonu sondy a vzájemné 



Disertační práce – Monitorování podzemních staveb s nízkým nadložím 
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav geotechniky 

 

 
Ing. Jaroslav Lossmann  Strana 91/162 

vzdálenosti měřidel po celé délce vrtu. Výstupem je informace o prostorové poloze měřičské 

sondy v závislosti na poloze značky ve vrtu. Výsledky měření kluzných mikrometrů poskytují 

informace o přetváření zeminového/horninového masivu v okolí výrubu nebo v nadloží 

podzemní stavby v průběhu času. Vhodná je instalace také do složitých GT poměrů (bobtnavé 

zeminy, tlačivých horniny etc.), při sledování zvedání počvy nebo prostorových deformací 

nadloží v místě povrchových objektů a sítí.  

 

7.2.5. Měření napětí na kotvách 

Dynamometry instalované pod hlavami kotev umožňují monitorovat vývoj kotevních sil 

v čase [20]. Na základě měření se ověřují změny nárůstu/poklesu kotevní síly, tak, aby nedošlo 

k ohrožení stability kotvených konstrukcí. Kotevní síly jsou měřeny manuálně elektrickými 

snímači tlaku. Dynamometry jsou osazovány při předpínání kotev pod roznášecí desku hlavy 

kotvy. Od dynamometru je vyvedena kabeláž pro přenos elektrického signálu do sběrné skříně. 

Výstupem ze snímače je zjištěný údaj z dynamometru, pro přepočet této měřené hodnoty na 

velikost síly v [kN] slouží kalibrační křivka dodaná výrobce. 

 

7.2.6. Hydrogeologický monitoring 

Hydrogeologický monitoring v oblasti podzemní stavby s nízkým nadložím zahrnuje 

režimní sledování pohybu hladiny podzemní vody v monitorovací síti (HG vrty, studny etc.), 

jejíž rozsah by měl být vázaný na hydrogeologický kolektor v dotčené oblasti [20]. V rámci 

výstavby je tedy nutné mít připraven i postup pro příp. problémy s podzemní vodou, ovlivnění 

okolí (např. významné poklesy a nástupy HPV etc.). Důležitou složkou je také monitoring 

kvality podzemních vod v rozsahu min. základních fyzikálně-chemických analýz a případné 

sledování úniku vody z poškozeného potrubí inženýrských sítí (vodovodní a kanalizační). 

 

 
Obr. č. 53: Příklad grafického vyjádření odhadované intenzity zvodnění v trase pro jednotlivé 

tubusy (Královopolský tunel, [43], [44]) 
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Hydrogeologická měření je možné rozdělit na čtyři základní oblasti [14], resp. pět (podle 

doporučení autora DP) oblastí sledování: 

• posouzení vlivu stavebních procesů na povrchovou zástavbu (např. sedání vlivem snížení 

HPV), 

• zaznamenání rozdílů v režimu HPV s ohledem na její využití (např. pokles HPV ve 

vrtech/studních etc.), 

• činnosti podle zvoleného technologického způsobu (např. záměrné snižování HPV pro 

zvýšení stability prostředí), 

• zohlednění životnosti konstrukce a provozuschopnosti podzemní stavby (např. vliv 

agresivity na ostění, drenáže, zatížení ostění), 

• vliv na životní prostředí (postřiky, odpady, chemické látky etc.), na tuto oblast se v rámci 

zadávací dokumentace často zapomíná, přestože její závažnost a důsledky mohou být 

významné nejen z hlediska ekologie, ale i ekonomických nákladů (lapače, ČOV etc.). 

 

Systém měření sledující kolísání HPV by měl být vždy nastaven a vyhodnocován v závislosti 

na čase a vzdálenosti od podzemního díla/stavby. Nejvhodnější se jeví kombinace 

kontinuálního měření (s automatickým nastavením pravidelných odečtů) a ručního měření HPV 

(v delších intervalech). 

 

7.2.7. Geodetická měření objektů na povrchu 

Jedná se o sledování konstrukcí v hloubených částech tunelů, včetně příp. zajišťování svahů 

v oblasti stavebních jam. Metoda je obdobná jako u nivelačního měření objektů. 

 

7.2.8. Seismická měření  

Seismické měření má potvrdit, že nedochází v období výstavby podzemní stavby (zejména 

odstřely a demolice) k negativnímu vlivu na okolní prostředí [20]. Monitorovány jsou tedy 

oblasti dosahu seismické vlny vzniklé při rozpojování horniny pomocí trhacích prací či 

výkonnou stavební technikou. Účelem je také stanovit, zda a v jakém rozsahu sledované 

stavební práce mohou negativně ovlivnit jejich stavebně technický stav. 

 

7.2.9. Hluková měření 

Hluk vzniklý stavebními pracemi souvisejícími s výstavbou podzemního díla je nutné na 

povrchu a v dotčeném okolí měřit [20]. Tato sledování se realizují akustickým měřením během 

stavebních prací, a to především během nočního klidu nebo činností spojených s bouráním, kde 

v případě překročení hygienických limitů je nutné přijmout nápravná opatření (odhlučnění 

provozu, pozastavení prací etc.). 

  

7.2.10. Měření vibrací působících na člověka 

Měření vibrací probíhá na základě předpokládaného ovlivnění obyvatel v nadzemní zástavbě 

s ohledem na hluk i vibrace [20]. Zde může docházet k narušení nočního klidu v důsledku 

stavebních postupů (ražby většinou probíhají v nepřetržitém třísměnném provozu) a tím k příp. 
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překročení hygienických limitů. Na tuto situaci je také nutné mít také připraven operativní plán 

(úprava technologických postupů etc.). 

 

7.3. MĚŘENÍ PROVÁDĚNÁ NA OBJEKTECH 

Výstavba podzemních staveb s nízkým nadložím může významně ovlivnit povrchovou 

zástavbu, proto je pro sledování těchto staveb na povrchu důležitá predikce účinků na okolní 

prostředí. Důležité je získávat průběžně informace o chování (vývoji poruch, tvarových 

změnách, úniku plynu etc.) ohrožených konstrukcí. V této kapitole budou krátce zmíněny 

základní metody pro zajištění vypovídajících schopností o chování objektů, které mohou být 

aplikovatelné. Jelikož se jedná většinou o „cizí“ osoby/stavby ve vztahu k podzemní stavbě, je 

důležité respektovat a zohlednit stanoviska a postoje těchto dalších stran. 

  

7.3.1. Nivelační měření na objektech 

Metoda slouží k zaznamenání vertikálních posunů pozorovacích bodů na objektech. Jedná 

se o obdobnou metodu jako u nivelačních měření bodů poklesové kotliny [20], [43]. Měření 

probíhá na bodech umístěných na nosné části monitorovaných konstrukcí. Jejich poloha je 

zvolena tak, aby výsledky měření poskytly maximální možnou informaci o jejich prostorovém 

chování. Důležité je zohlednit statickou konstrukci objektu, jeho členění, velikost, dilatační 

spáry, situování ve vztahu k předpokládané poklesové kotlině.  

 

 

Obr. č. 54: Příklad vyhodnocení sedání a nerovnoměrných náklonů konstrukce objektu. 

Zaznamenány jsou velikosti deformací, směry a hodnoty náklonů (Královopolský tunel, [20]) 
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Výsledky těchto měření poskytují také přesný a přímý údaj o vertikálních změnách 

sledovaných objektů a jejich časovém vývoji nejen ve vztahu k postupu budování díla, ale i k 

dalším prováděným stavebním činnostem a opatřením (sanační nebo kompenzační postupy 

etc.). Hodnoty je možné vyhodnotit i s ohledem na sledování sklonů dílčích částí objektu a 

porovnat s měřením bodů poklesové kotliny. 

 

7.3.2. Náklonoměrná měření na objektech 

Tato měření umožňují, pomocí přenosných náklonoměrů/tiltmetrů/klinometrů, sledovat 

vývoj sklonu dílčích částí konstrukce (převážně nosných konstrukcí) pozorovaných objektů 

[20], [43]. Snahou je získat další informaci o prostorovém chování konstrukce. Zároveň 

s měřením náklonu bývá zaznamenávána i povrchová teplota zdiva pro eliminaci vlivu teplotní 

roztažnosti. Výsledky těchto měření poskytují přesnou a přímou informaci o změnách sklonu 

sledovaných konstrukcí vyvolaných nerovnoměrným poklesem budov a jejich časovém vývoji 

ve vztahu k postupu prací. 

 

Důležité je upozornit, že výsledná měření a celkové hodnoty jsou relativním údajem od doby 

osazení a zahájení monitorování, zároveň se také jedná o lokální údaj v místě osazeného prvku, 

který nemusí mít přímou vazbu na celkovou konstrukci objektu. S ohledem na tato zjištění je 

důležitá kombinace několika metod GTM a jejich vzájemné porovnávání. 

 

7.3.3. Deformetrická měření na objektech 

Deformetrická měření zajišťují sledování změn v místě stávajících trhlin v objektech 

povrchové zástavby [20], [43]. Sleduje se vzdálenost dvou nebo tří (vertikální a horizontální 

poloha) pevných bodů ukotvených v dotčené konstrukci po obou stranách trhliny. Měřicí bod 

je obvykle instalován v párovém uspořádání nebo do trojúhelníku.  

Také s tímto měřením je zaznamenávána povrchová teplota zdiva pro eliminaci vlivu 

teplotní roztažnosti. Výsledky dávají přímou a přesnou informaci o deformacích sledovaných 

konstrukcí v souvislosti s příp. nerovnoměrným poklesem zástavby v místě poklesové kotliny 

a jejich časový průběh. 

 

7.3.4. Sledování a nivelační měření inženýrských sítí 

Jedná se o sledování vertikálních posunů vytypovaných citlivých vodovodních, plynových, 

kanalizačních rozvodů a šachet, vč. dalších inženýrských sítí, v oblasti poklesové kotliny. 

Metodika je obdobná jako nivelační měření a vizuální prohlídky objektů [20], [43].  

 

7.3.5. Vizuální kontrola technického stavu potrubí 

Vizuální kontrola umožňuje přímé sledování technického stavu hlavních řadů inženýrských 

sítí, vedených v území zejména dotčeném poklesovou kotlinou [20], [43]. Vizuální kontrola 

umožní zjištění skutečného technického stavu potrubí (deformace, trhliny a poruchy etc.). Tyto 

informace je nutné zaznamenat a zdokumentovat (fotografie, video, zápisy etc.). 
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7.3.6. Sledování vývoje poruch na ohrožených nadzemních objektech 

Na základě předchozích kapitol je zřejmé, že výstavba podzemních staveb s nízkým 

nadložím má souvislost se vznikem deformací na povrchu, v případě ražených staveb se jedná 

převážně o oblast v nadloží díla a jeho blízkém okolí (vznik a průběh poklesové kotliny), v níž 

došlo k deformacím (poklesy/zdvihy) v důsledku objemové ztráty zeminy (Vs) a následné 

redistribuce napětí až do opětovného nastolení rovnovážného stavu [20], [43]. 

 

Tyto vlivy je důležité sledovat a hodnotit vliv deformační odezvy na budovy/konstrukce na 

povrchu. Klíčové je porovnávat predikci stanovenou v projektové dokumentaci (statickým 

výpočtem nebo jinými metodami) se skutečným staveb (= GTM). Zásadní je také zohlednění 

různých druhů zástavby z hlediska jejich užívání, rozsahu, konstrukčního řešení, technického 

stavu a situování k podzemní stavbě. 

 

Základem je v první fázi (viz dále) provést rekognoskaci terénu a technickou diagnostiku 

objektů v předpokládané zasažené oblasti. Podle základního průzkumu konstrukce a  

z praktických poznatků je vhodné aplikovat i zkušenosti z obdobných staveb podobného stavu 

a stáří. Metodicky je proto vhodné postupovat podle ověřených základních klasifikačních 

hledisek, kterými jsou [20], [45], [49]: 

• skupiny mezních stavů (únosnost a použitelnost), 

• stádia působení konstrukce (výrobní a provozní), 

• situace konstrukce v historii (normální a kritická), 

• spolehlivostní systémy a spolehlivostní schémata, 

• statistika (matematicko–pravděpodobnostní analýzy). 

 

Vizuální sledování vývoje poruch na konstrukcích představuje důležitý zdroj informací. 

Fyzické prohlídky by měly navazovat na pasportizaci a představební diagnostický průzkum 

budov, které zdokumentují stav a deformační odolnost objektu v potenciálně zasažené oblasti. 

Podle stavebně–technického stavu povrchové zástavby a klasifikace diagnostiky je navržen 

rozsah a četnosti vlastních fyzických prohlídek a dalších měření GTM. Na některých lokalitách 

lze předpokládat dlouhodobé procesy ustalování deformací, proto je zde důležitá návaznost 

sledování nejen v procesu realizace podzemní stavby, ale i v následném období provozování 

díla (doporučení na záruční/pozáruční monitoring – viz dále). 

V rámci fyzických vizuálních prohlídek objektů se kontroluje a zjišťuje, zda nedošlo ke 

vzniku nových vad a poruch na objektech nebo zvětšování původních/starých poškození se 

zacílením na probíhající činnosti v podzemí. Forma reportu by měla min. schematicky 

(výkresy, fotodokumentace etc.) vystihovat jednotlivé konstrukční prvky a otvory s barevným 

odlišením nových zaznamenaných změn. 

Tyto informace slouží také pro návrh rozšíření GTM (deformetrická měření, náklonoměry, 

geodetické body nebo prohlídky) na objektech nebo provedení statického zajištění objektu.  

Zásadní je včasná reakce a přijetí odpovídajících opatření (viz VS). Z každé prohlídky se 

vyhotoví protokol, který musí obsahovat všechny lokalizované skutečnosti a poznatky, součástí 

zápisu musí být také příp. připomínky nebo požadavky vlastníka/nájemce objektu ke zjištěným 

informacím. 
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7.3.7. Měření napětí na kotvách 

Na kotvených konstrukcích je důležité sledovat vývoj kotevních sil v čase pomocí 

dynamometrů instalovaných pod hlavami kotev. Na základě výsledků měření se ověřují změny 

nárůstu/poklesu kotevní síly, tak aby nedošlo k ohrožení stability kotvených konstrukcí [43]. 

 

7.3.8. Tenzometrická měření na stavebních konstrukcích 

Měření sil na vybraných konstrukcích umožní včasné reagování na deformace např. 

přijmutím dodatečných opatření. Tenzometrická měření (strunovými či odporovými 

tenzometry) mohou poskytnout informace o velikosti a vývoji napětí na sledovaných prvcích v 

návaznosti na ražby, hloubení a vyztužování [20], [43]. 
 

7.3.9. Pasportizace a repasportizace objektů 

Jak bylo zmíněno v kapitole č. 7.3.6. je základem této činnosti před zahájením a po 

dokončení stavebních prací, které mohou nepříznivě ovlivnit okolní zástavbu, ověřit technický 

stav povrchových a podpovrchových objektů a sítí. Předmětem pasportizace a repasportizace 

je ověřit skutečnosti, které jsou mohou být shrnuty podle dosavadních zkušeností a odborných 

doporučení [V], [VIII], [20], [45], [49] do následujících skupin, zjištění: 

• aktuálního stavu porušení/poškození zájmových dotčených objektů, 

• seismické odolnosti zkoumaného objektu (např. procentem vyčerpání seismické odolnosti 

objektu dle ČSN 73 0040), 

• teoretické a deformační odolnosti objektu (např. procentem vyčerpání odolnosti dle ČSN 

73 0039). 

 

Pasportizace/repasportizace je důležitým podkladem pro stanovení objektivních negativních 

vlivů zájmové stavby na okolní prostředí/zástavbu, stanovení náhrad nebo kompenzací 

z důvodů vzniklých škod. Pasportizace/repasportizace může sloužit jako průkazný materiál i 

pro příp. soudní spory [V], [45] se zohledněním: 

• požadavků na kompenzace za poškození na objektu (ztráta/pokles hodnoty), 

• požadavků na snížený uživatelský komfort (instalace ztužujících prvků), 

• požadavků na náhradní prostory (organizační opatření), 

• další nepřímé kompenzace (újma energií etc.). 

 

Informace, které je nutné zaznamenat by měly být soupisy všech poruch a technických 

překážek, jejich charakteristické a kvantifikované rysy (např. velikost trhlin, porušení zdících 

prvků), objektivní příčiny vzniku (např. stáří, údržba, vliv výstavby nebo dopravy, provoz v 

budově, povětrnostní vlivy, vandalství etc.) a hlavně změny oproti předchozím prohlídkám. 

Pasportizace je základním podkladem pro stanovení objektivních negativních vlivů zájmové 

stavby na okolní zástavbu, pro výpočet náhrad vzniklých škod a pro případné soudní spory. 

Zjišťování stavu a odolnosti objektů se provádí v jednotlivých konkrétních případech v několika 

samostatných etapách (představební, stavební, po dokončení stavby etc.). 
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7.3.10. Kontrola úniků plynu 

Jak bylo uvedeno a zhodnoceno v předchozích kapitolách, výstavba podzemních staveb 

s nízkým nadložím sebou přináší různá rizika a vznik potenciálních nebezpečí (např. poklesy a 

náklony objektů), které se nacházejí v oblasti poklesové kotliny. V industrializovaných 

lokalitách lze předpokládat hustý výskyt různých inženýrských sítí, včetně vedení zemního 

plynu. V dnešní době jsou velmi účinná a efektní sanační nebo kompenzační opatření, která 

však nemusí úplně snížit odezvu na povrch nebo je jejich aplikace technicky komplikovaná 

(mnohdy nereálná). I přes nasazení těchto prvků nelze úplně eliminovat riziko nebezpečí 

narušení také inženýrských sítí (plyn, voda, kanalizace etc.). 

Kontroly úniku plynu z distribučního potrubí by měly probíhat formou měření v dotčené 

oblasti na základě prognózy a vývoje deformací. Při kontrole ručními detektory je sledována 

těsnost HUP, úniky zemního plynu do uzavřených suterénních/přízemních prostor a kontrola 

úniku kolem zaústění všech přípojek inženýrských sítí. Nejrizikovější je příp. porušení rozvodů 

zemního plynu, které může mít za následek bezpečnostní, ekonomické i časové náklady, 

základním požadavkem je bezpečné provedení stavby. 

 

Limitující skutečností je prognózovaná/skutečná velikost procenta objemové ztráty 

zeminy/horniny spojená se vznikem deformací v ohrožené oblasti. V plynofikovaných 

budovách, nacházejících se v této zóně ovlivnění podzemní stavbou s nízkým nadložím, může 

dojít v důsledku vzniku a rozvoje poklesové kotliny k poškození rozvodů a následnému úniku 

prudce výbušného zemního plynu – metanu (CH4). Eventuální výbuch tohoto média by měl 

katastrofálními následky, proto je důležité průběžné sledování. 

 

Při budování Královopolského tunelu byla měření úniku plynu na vnějších plynovodech 

prováděna jejich pravidelnou fyzickou kontrolou těsnosti, spočívající v detekci zemního plynu 

ručním přístrojem v úsecích stanovených dodavatelem stavby a podle doporučení RAMO. 

Sledování a měření probíhalo v denních intervalech a kontroly plynovodů byly rozděleny na 

proměření hlavního řadu a konkrétních přípojek. Touto metodou byly zjištěny úniky, které 

vyžadovaly zásah výjezdové skupiny, ale žádný z nich nebyl způsoben vlivem poklesu terénu 

nebo komunikací v důsledku ražby. Dále byla při monitorování stavebních postupů prováděna 

kontrola HUP, kontrola úniku plynu do uzavřených suterénních nebo přízemních prostor a 

kontrola kolem zaústění všech přípojek inženýrských sítí. Vyšší naměřené hodnoty jsou 

rozhodující pro lokalizaci místa úniku jinými metodami a ohlášení a řešení s majiteli objektů a 

pracovníky distributora [43]. 

 

Proto se v posledním desetiletí objevila nová možnost sledování, a to kontinuálním sledem 

výskytu zemního plynu/metanu v prostorách ohrožených domů povrchové zástavby pomocí 

automatických detekčních stanic [4], [17]. Takový funkční systém byl ve spoluautorství 

zpracovatele DP úspěšně navržen a testován při GTM stavby „Silnice I/42 Brno, VMO 

Dobrovského B“ [29], [43] a společně publikován [17], [18], [20]. Hlavní zásady aplikace a 

vyhodnocení tohoto systému monitoringu zemního plynu/metanu, jedné z nejrizikovějších 

položek ve vztahu k možným negativním následkům, budou uvedeny v této kapitole.  
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Doporučení na částečně inovovaný monitorovací systém přítomnosti metanu v ohrožených 

objektech, v oblasti poklesové kotliny, se může stát součástí návrhu komplexního GTM pro 

některé další připravované projekty. 

 

Měřící systém je založen na průběžném sběru dat (tab. č. 10) a reportování formou 

varovných SMS zpráv, v případě vzniku naprogramované události. V případě Královopolského 

tunelu byl monitorovací systém [17], [18], [20] zpracování pro případ výskytu plynu/metanu u 

kritických objektů v místě poklesové kotliny a pro některé případné poruchové stavy nebo 

případy, které by mohly nastat v průběhu sledování. 

 

Samotný komplex systému je možné rozdělit na dvě hlavní částí (obr. č. 55). První segment 

tvoří jednotlivé detektory úniku plynu a druhý vlastní jednotka tvořená rozvaděčovou krabicí 

s GSM komunikátorem, záložním napájecím zdrojem (viz dále) a elektroinstalačními prvky. 

Systém využívá umístění detektoru hořlavých plynů, ve speciálním měřícím zařízení, pro 

indikaci úniku hořlavých plynů. Senzor může zaznamenat různé směsi hořlavých plynů (zemní 

plyn, svítiplyn, propan-butan, acetylén, vodík etc.) v různých úrovních nastavené koncentrace. 

 

Hlavním subsystémem je GSM komunikátor. Zařízení plní funkci vícekanálového 

univerzálního GSM hlásiče a ovladače. Do tohoto komunikátoru jsou přivedeny signálové 

vodiče z jednotlivých čidel a signál o stavu napájecího napětí (230 V). Informace o změnách 

stavu vstupů může být odeslána formou textové SMS až na několik telefonních čísel. Současně 

lze na telefonní čísla zavolat a v případě vyzvednutí hovoru lze přes připojenou "handsfree 

sadu" komunikovat. Zařízení umožňuje datové spojení (GPRS). Lze jej tak využít i pro 

automatizovaný sběr dat a podobně. Zdroj musí být trvale připojen na napájecí napětí. 

 

 
Obr. č. 55: Zobrazení základní jednotky monitorovacího systému, vlevo detektory úniku plynu, 

vpravo je zobrazena rozvaděčová krabice s GSM komunikátorem [17], [18], [20] 
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Aplikovaný monitorovací systém byl testován v laboratorních podmínkách a 

nakonfigurován s následujícím nastavením, při aktivaci senzoru plynů byla nastavena citlivost 

17±3 % DMV (Dolní mez výbušnosti), která odpovídá hodnotě 0,75 % metanu. Při této 

koncentraci dojde k aktivaci vstupní svorky na GSM komunikátoru a ten odešle okamžitě 

varovnou SMS zprávu. 

 

Funkčnost detektoru plynu/čidla by měla být možná i vizuální kontrolou, např. 

prostřednictvím instalace LED diod, která po instalaci při napájení trvale svítí, naopak při 

výskytu nadlimitních nastavených hodnot koncentrace zemního plynu/metanu by měla 

výstražně signalizovat přítomnost zemního plynu/metanu. 

 

Systém pracuje na základě aktivování nebo deaktivování příslušného vstupu na GSM 

komunikátoru. Na vstupní kanály jsou přivedeny elektrické signály z jednotlivých detektorů 

plynů a signál o stavu napájecího napětí. GSM komunikátor vyhodnotí stav na těchto kanálech 

a podle předdefinovaných parametrů zareaguje na tyto změny rozesláním výstražných SMS na 

určená mobilní čísla. Informace o změnách stavu vstupů může být odeslána formou textové 

SMS zprávy na několik telefonních čísel současně. Možností je i přímé telefonické spojení 

„zdroj-uživatel“. Zařízení umožňuje datové spojení (GPRS) a je zde reálné využití i pro 

automatizovaný sběr vybraných dat GTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 56: Testování monitorovacího systému u přívodu plynového potrubí do objektu [20] 

 

Měření hladiny koncentrace metanu v monitorovaných domech provozuje systém 

nepřetržitého hlídání s napájecím napětím. Při dosažení nebo překročení limitní úrovně zařízení 

okamžitě automaticky odešle varovnou SMS zprávu upozorňující na výskyt metanu, výpadek 

nebo obnovení systému.  

Pokud tedy nastane kterákoliv z těchto události, je aktivován příslušný vstup na GSM 

komunikátoru a ten zašle předem nastavenou varovnou SMS zprávu na určená/naprogramovaná 

telefonní čísla zodpovědných osob. Informace může obsahovat identifikaci stavebního objektu, 

konkrétní místo úniku a čas události. Na základě těchto oznámení je možný operativní zásah 

příslušných odborníků k zjištění příčin úniku plynu a zajištění bezpečnosti.  
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Monitorovací systém použitý na Královopolském tunelu byl doplněn také o alarmní stav 

reagující na výpadek a obnovení napájecího síťového napětí. Tím může být např. přerušení 

napájení čidla, a tudíž jeho ztráta provozuschopnosti, což je nepřípustný stav pro řádné 

sledování. Zařízení tedy nemusí posílat pouze výstražné zprávy, když nastane únik plynu, ale 

zajistí také varovnou SMS zprávu (nebo provozní sdělení) v případě poškození či zcizení čidla 

a při výpadku napájecího napětí. Odeslaná informace může mít tvar podle dispozičních a 

bezpečnostních požadavků.  

 

Na základě vyhodnocených poznatků, by ochranou proti odcizení čidla nebo přerušení jeho 

napájení měla být implementace alarmního stavu (pro tyto situace) do samotných čidel 

(např. sdružený alarm). Klíčové je po přijetí těchto zpráv provést fyzickou kontrolu lokality, 

osazených čidel a přístroje, případně realizovat nutná opatření pro zajištění kontinuity měření. 

Důležité je také, aby byly nastaveny a odesílány předem naprogramované, jasné a srozumitelné 

informace dotčeným osobám a bylo možné zjistit přesné informace o situaci (čas a dobu 

přerušení, obnovení systému etc.). 

 

Dlouhodobé testování celého systému prokázalo nutnost zajištění „trvalého“ připojení pro 

nezávislou činnost systému. Součástí monitorovacího systému by tedy měl být i záložní 

napájecí zdroj, který by zajistil napájení GSM komunikátoru a jednotlivých detektorů plynů. 

Na základě laboratorního ověření a reálné aplikace, by optimální časový záložní interval měl 

odpovídat technickým a organizačním možnostem a požadavkům v místě sledování (vč. časové 

rezervy). S ohledem na kontinuální a bezporuchový provoz systému je důležité doporučení na 

umožnění způsobu provozu i při výpadku síťového napětí, aby nebyla narušena funkčnost 

systému. Vhodný systém by měl být také mobilní, s možností snadného a ekonomického 

přesunu celého komplexu zařízení podle probíhajícího postupu stavebních prací a se zaměřením 

na vývoj a ustálení deformací v zóně ovlivnění poklesové kotliny. 

 

Praktické použití a vyhodnocení realizovaného projektu [17], [18], [20], [43] umožnilo 

vydefinovat základní doporučení pro plynofikované oblasti s predikcí nadlimitních deformací: 

• bezpečnostní opatření na přívodech zemního plynu do objektů (flexi přípojky), 

• kontrolní prohlídky stávajících rozvodů zemního plynu v objektech, 

• měření úniků zemního plynu na vnějších plynovodech mimo objekty, 

• kontrolní prohlídky zástavby s fyzickým měřením koncentrace zemního plynu, 

• kontinuální monitoring budov s dálkovým přenosem dat. 

 

Pro vlastní uplatnění systému zajišťujícího dálkový monitoring [17], [18], [20] na dalších 

podzemních stavbách v plynofikovaných oblastech by mělo být zajištěno fungování pro: 

• případ výskytu zemního plynu/metanu u kritických objektů v místě poklesové kotliny, 

• možné porušení zabezpečení měřícího čidla, 

• neočekávaný výpadek/ obnovení napájecího napětí. 

 

Model systému měření založený na moderních senzorech pro detekci výskytu hořlavých plynů 

spolu s využitím technologie GSM může být další důležitou metodou komplexního GTM. 
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8. HLAVNÍ FÁZE A PRŮBĚH PROVÁDĚNÍ GTM 

Při realizaci podzemních staveb je zapojena široká skupina uživatelů dat monitoringu – 

investor, správce stavby, zhotovitel a projektant stavby, dodavatel monitoringu, nezávislý 

poradce/konzultant etc.  

Návrh postupů a principů je ovlivněn, jak bylo uvedeno v DP, mnoha faktory prostředí. 

Významné jsou projevy objemových změn, ulehlosti, vliv dilatance na klenbový účinek a s tím 

možnost snížení poklesů do výrubu nebo naopak, když se masiv chová kontraktantně, tzn. 

nedojde k vytvoření klenbového účinku a zemninový/horninový materiál vniká do výrubu ze 

široké oblasti, čímž dojde ke vzniku deformací na povrchu. Ve zvětralých skalních horninách 

může dojít zase k uvolnění nadloží nad výrubem a s tím spojenému nárůstu deformací na 

povrchu. Obecné zásady jsou uvedené zejména v legislativních předpisech, TKP a TP [II], [V], 

[VI], [VII], [VIII], pro hodnocení GTM by tedy mělo být založeno na vývoji stavebního 

postupu a jeho projevů na okolní oblast. Výsledky měření by měly být vždy řádně zkoumány, 

přičemž naměřené hodnoty je nutné operativně zpracovat a zajistit jejich přístupnost všech 

zainteresovaným stranám zapojeným do výstavby. Výstupy by měly zahrnovat: 

• naměřená data (sběr dat), 

• údaje o měření (přesnost měření, vč. tolerancí), 

• prostorové (VPZ) a časové průběhy měřených veličin (vhodná zobrazení), 

• vzájemné porovnání různých sledovaných veličin (trendy, rychlosti, vektory, sumace, řezy), 

• výsledky měření vztažené k postupu prací, GT poměrům, kritériím VS (interpretace a 

porovnání). 

 

Základní četnost měření by měla vycházet z projektu GTM, který musí zohlednit i 

predikované VS a ve vztahu k nim frekvence měření a sledování (kap. č. 6.2.1.). Špatné nebo 

nedostatečné nastavení způsobí chyby a nepřesná měření, což může mít za následek potřebu 

zvýšené kontroly a dalších měření. Během stavebních prací tedy může („musí“) docházet 

k úpravám projektu GTM v závislosti na skutečném postupu stavebních prací, vývoji 

deformací a dalších faktorů. 

 

Pro podzemní stavby s velmi nízkým nadložím v zastavěné oblasti obecně platí nutnost 

osadit ostění v nejkratší možné době při dodržení technologických postupů a technologické 

kázně, příp. navrhnout sanační nebo kompenzační opatření pro další eliminaci nepříznivých 

projevů. To platí i pro prvky GTM a nelze opomenout, že zeminový/horninový materiál proniká 

do volných prostorů i po vybudování ostění z důvodů jeho deformace vlivem zatížení. Po 

ukončení deformací na konstrukci dojde následně k doběhnutí deformací na povrchu nebo jeho 

ustálení (např. v jílech se může jednat o dlouhodobé procesy). V případě některých zemin (např. 

vysoce plastických jílů) se však může jednat i o procesy delší než deset let. Tyto všechny vlivy 

je nutné neopomenout při návrhu GTM. 

 

Jak bylo konstatováno, příčný tvar poklesové kotliny má většinou charakteristický tvar a ve 

své podstatě je omezený (šířka poklesové kotliny = 2B), nelze opomenout okolní faktory (např. 

sezónní vliv, dynamické účinky od dopravy etc.) a proto je důležité podchytit dlouhodobé 
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trendy. Snahou by mělo být zachycení těchto jevů, a proto je nutné zahájit měření a sledování 

již s dostatečným předstihem ve druhé fázi (kap. č. 8.1., „Představební GTM“). 

Pro kontrolu a bezpečnost dokončené podzemní stavby je nutné, na druhém konci časové 

osy, provádět dlouhodobá sledování vlivů stavby na okolní prostředí. Toto sledování by mělo 

být v přiměřeném a dostatečném rozsahu, aby bylo možné včas zachytit a hodnotit příp. nárůsty 

a trendy vývoje („Záruční GTM“, „Pozáruční GTM“) [47]. 

 

Údaje je nezbytné zaznamenat v dostatečném předstihu a množství, aby bylo možné 

vypracovat analýzu a doporučení pro samotnou realizaci a následné provozování stavby. 

Kvalitní předpověď vzniku a projevu poklesové kotliny je naprosto zásadní pro okolní prostředí 

a povrchovou zástavbu. Na základě predikce tvaru poklesové kotliny je možné nastavit 

komplexní GTM dle základních postupů uvedených v kap. č. 6.6. Celková síť GTM by měla 

zahrnovat nejen prostor dosahující k inflexním bodům (i), ale s ohledem na možnost 

neočekávaného vývoje by měla zahrnovat celou poklesovou kotlinu (=2B). Případné rozšíření 

poklesové kotliny a posun inflexního bodu (i) by v případě nedostatečného pokrytí nebylo 

možné přesně dokumentovat (chybějící vstupní hodnoty). Bohužel tato skutečnost bývala dříve 

často na některých projektech opomíjena (někdy i v odborné literatuře). 

 

Peníze nemusí být „až“ na prvním místě, přesto je vhodné odhadnout předpokládané náklady 

na komplexní GTM, již od prvních fází plánování podzemní stavby. S ohledem na unikátnost 

každé podzemní stavby v různých prostředích a podmínkách nelze stanovit přesný poměr, např. 

ve vztahu k celkovým nákladům na podzemní stavbu. Tyto celkové položky jsou dále ovlivněny 

dílčími prvky, metodami, systémem fungování, proto je důležitá podrobnější analýza těchto 

nákladů, nejlépe ze zkušeností z analogických staveb ve srovnatelném prostředí. 

Z některých dostupných dat z posledních let je možné velmi orientačně odhadnout možné 

náklady, nejvhodnější je použití aplikace z obdobné stavby v podobných podmínkách a čase, 

se zohledněním vývoje cenové hladiny (mzdové náklady, přístrojové vybavení etc.). 

Na konec je vhodné krátce porovnat i ekonomické náklady na výkon GTM pro podzemní 

stavbu s nízkým nadložím při použití dominantní technologie způsobu výstavby (konvenční 

tunelování) a využití observačních principů. Jak bylo uvedeno v DP, každá podzemní stavba 

s nízkým nadložím sebou přináší různé vstupní parametry a je ovlivněna okolními vlivy 

(přímými i nepřímými). Na rozdíl od jiných inženýrských prací nelze bez znalostí všech 

souvislostí, rozsahu a vlivů přesně vyčíslit náročnost GTM v průběhu realizace nebo v době 

provozování.  

 

Na základě orientačního porovnání některých staveb se mohou náklady na zajištění 

prací/služeb komplexního GTM pohybovat v rozmezí od cca 1 % ceny stavby (v místech 

s malou zástavbou, bez většího ovlivnění okolí) až do cca 5-7 % ceny stavby v náročných GT 

podmínkách s hustou povrchovou zástavbou. Při zhodnocení je vhodné také provést analýzu 

ekonomických nákladů jednotlivých složek v rámci GTM. Jako modelový příklad byly 

vyhodnoceny dvě dříve zmíněné významné stavby (tunel Mrázovka a Královopolský tunel), u 

nichž byly požadované stavební náklady GTM rozčleněny na jednotlivé dílčí činnosti. 
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Obr. č. 57: Orientační rozdělení jednotlivých typů činností GTM podle ekonomických nákladů 

(tunel Mrázovka, západní tunel, časopis Tunel 2/2002 [11]) 

 

 

 
Obr. č. 58: Orientační rozdělení jednotlivých typů činností GTM dle ekonomických nákladů 

(Královopolský tunel [42], [43])  
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Tab. č. 22: Tabulka s vyjádřením poměrných složek nákladů GTM pro vybrané stavby s nízkým 

nadložím v zastavěném území, hodnoty dílčích složek převzaty z výstupů (obr. č. 57 a č. 58) 

Podzemní stavba (název) -  

– použité metody GTM s observačním charakterem 

Poměrná složka nákladů na 

výkon GTM (%) 

Tunel Mrázovka, západní část – metody GTM s přímou 

vazbou na poklesovou kotlinu (viz tab. č. 16), bez nákladů 

na organizaci a řízení GTM 

50 

Tunel Mrázovka, západní část – metody GTM s přímou 

vazbou na poklesovou kotlinu (viz tab. č. 16), vč. 

započítání nákladů na organizaci a řízení GTM 

64 

Královopolský tunel – metody GTM s přímou vazbou na 

poklesovou kotlinu (viz tab. č. 16), bez nákladů na 

organizaci a řízení GTM 

47 

Královopolský tunel – metody GTM s přímou vazbou na 

poklesovou kotlinu (viz tab. č. 16), vč. započítání nákladů 

na organizaci a řízení GTM (vč. databázového systému) 

72 

 
Z obr. č. 57 a č. 58 vyplývá, že nejvyšší náklady, pro obdobný typ podzemních staveb 

s nízkým nadložím v intravilánu, je nutné uvažovat na KVG měření, IG/GT sled, prohlídky a 

sledování objektů, významný objem tvoří také položka na organizaci GTM (až 25 % celkových 

nákladů), která by měla zahrnovat nejen celkovou organizaci, provoz a údržbu, ale i databázový 

systém (předpoklad trvalého podílu v souvislosti s moderními technologiemi správy a 

archivace dat). Vybraná měření GTM, která mají přímou vazbu na vznik a sledování poklesové 

kotliny a zároveň jsou charakterizovány možností využití observačního přístupu (tab. č. 16 a 

tab. č. 22), činní cca 50 % celkových nákladů GTM. Tato skutečnost potvrzuje hlavní 

význam/zacílení těchto činností pro úspěšný průběh stavebního postupu u podzemních staveb. 

 

8.1.DOPORUČENÉ FÁZE MONITORINGU 

Měřící místa mohou být dvojího typu [49], podle polohy/situování. Rozdělení je možné na 

místa statická (v čase stálá) nebo dynamická (v čase proměnná). Samotný proces komplexního 

GTM lze rozdělit na tři [40], [49], resp. čtyři (podle doporučení autora DP) základní části/fáze. 

 

První fáze monitoringu tvoří prognózu o chování zemin/hornin a návrh vhodných opatření na 

základě dosud získaných poznatků, vč. studia konstrukčních soustav. Pro vlastní projekt je 

bezpodmínečně nutné podrobné zjištění stávajícího stavu, které se zohlední v projekčních 

požadavcích. V projektu by měly být stanoveny a zohledněny všechny tyto souvislosti. 

Základní posouzení stavu by mělo obsahovat: 

• podrobné zaměření konstrukcí (např. příčné řezy, 3D schémata místností, prostor etc.), 

• dokumentace potenciálně zasažené zástavby (např. informace o stavu objektů), 

• materiálová analýza (např. diagnostický průzkum), 

• statické a geotechnické výpočty. 
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Zásadní je tedy shromáždění a rozbor dat o stávajícím stavu, parametrů stavby, návrhu 

způsobu technologie a následně prognózu pravděpodobných podmínek výstavby např. podle 

metody objemové ztráty horniny „Loss of Ground“ (kap. č. 6.3).  

 

Druhá fáze monitoringu zahrnuje vypracování projektu monitoringu, který obsahuje 

program terénních měření, a definuje „co“, „kde“, „jak“, „kdy“ měřit. Je nutno dosáhnout určité 

vyváženosti mezi množstvím druhů měření, počtem míst a četností měření. Důležité je i 

vizuální sledování. V případě měření pohybů je důležité pokrýt sítí pozorovacích bodů celou 

plochu možného pohybu – min. v rozsahu poklesové kotliny. Pokud je to technicky a 

organizačně možné, je nezbytné jednotlivé prvky a přístroje GTM osadit a zahájit jejich 

měření, z hlediska termínů, v dostatečném předstihu před samotným začátkem 

stavebních prací. Včasná instalace závisí na výběru a typu přístroje a možnosti osazení a 

zabezpečení. Důležité je zohlednit závislosti na postupu prací, kdy zeminové/horninové 

prostředí ještě není ovlivněno např. ražbou podzemního díla (tzv. nulté/první měření).  

 

Třetí fáze monitoringu spočívá v interpretaci výsledků a jejich ukládání, definuje „jak“ a 

„proč“ měřit a „kdy“ a „kam“ ukládat tyto informace. Terénní pracovníci zodpovídají za 

spolehlivost odečítaných údajů, nikoliv však za jejich vyhodnocení (spolehlivost měření se 

všeobecně hodnotí jako důležitější než jeho přesnost). Důležité je zpracování dat, jejich rozbor 

a presentace, aby nedocházelo k nepřesnostem, chybným interpretacím, které by mohly mít vliv 

na průběh prací. 

 

Čtvrtá fáze monitoringu navazuje na předchozí etapy a dle názoru autora této DP je 

důležitou, i když často opomíjenou, součástí komplexního systému a členění. Je podstatné si 

uvědomit, že GTM se nemůže omezovat pouze na dobu samotného stavebního procesu, protože 

přetváření a disipace napětí v zeminovém/horninovém prostředí je proces reologický a 

dlouhodobý. Po dokončení stavby nebo uvedení do provozu je nutné důležité ve sledování a 

měřeních pokračovat. Redukovaný rozsah musí být přizpůsoben významu a účelu sledování i 

s ekonomickým zhodnocením přínosu informací, příp. jiných faktorů.  

Poslední fáze by tedy měla zahrnovat následnou dobu sledování po dokončení hlavních prací 

nebo uvedení stavby do provozu. Na základě poznatků a zkušeností však někdy bývá upozaděna 

či opomíjena. Sledování podzemních staveb po jejím dokončení, příp. uvedení do provozu je 

zmíněno v technických podmínkách [VIII], např. v kap. „Návaznost monitoringu během 

provozování tunelu“. Pojem „Záruční monitoring“ či „Pozáruční monitoring“ však stávající 

legislativa nezná [47]. Bylo by vhodné tedy především období zahrnující GTM 

bezprostředně po dokončení stavby a časově spadající až do doby ukončení smluvní 

záruky za dílo (nebo provozování díla) samostatně vyčlenit. Takto definovaná etapa 

„Záručního monitoringu“/„Pozáručního monitoringu“ by umožnila získání důležitých 

informací o dlouhodobém chování a vlivu podzemní stavby a zároveň by mohla být přínosem 

pro příp. řešení sporů v tomto termínu. 

Principem GTM je postup podle schváleného projektu monitoringu, tzn. průběžný sběr toku 

dat, jejich evidence, kontrola a hodnocení se zaměřením na snížení negativních vlivů a projevů 

od vlastní výstavby podzemní stavby s nízkým nadložím.  
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Zacílení optimálního provádění GTM je možné, na bázi analyzovaných postupů a procesů 

v rámci DP, definovat v hlavních [14] požadavcích na:  

• rychlost zpracování měření (volba vhodných metod a postupů) 

• přístup k výstupům a reportům (online), 

• zajištění dálkového přenosu (SMS zprávy), 

• vypovídací schopnost pro zúčastněné účastníky procesu (zřejmost a srozumitelnost), 

• úplnost hodnocených výsledků měření a sledování; tzv. třetí fáze GTM (reporty, 

výstupy), 

• dlouhodobou evidenci a archivaci dat, tzv. čtvrtá fáze GTM (databázový systém). 

 

8.2. KANCELÁŘ MONITORINGU 

Podle TP a TKP [IV], [V], [VI], [VII], [VIII] a dosavadních poznatků je možné konstatovat, 

že kancelář monitoringu jsou lidské zdroje a technické prostředky zhotovitele monitoringu 

nutné k provádění monitoringu. Jedná se o pracoviště, kde se monitoring organizuje a řídí. Dále 

kancelář monitoringu zahrnuje výkonný hardware a software na příjem, skladování a archivaci 

měřených dat, nutné kancelářské i skladovací prostory a nezbytný odborný personál. V 

kanceláři monitoringu se změřená data kontrolují, zpracovávají do reportů, vč. grafického 

znázornění, porovnávají se trendy a celkové hodnoty měření. Nedílnou součástí je příprava 

podkladů pro další jednání, KD, RAMO (viz dále) a zajišťuje se skladování a archivace dat.. 

Základním propojovacím elementem mezi jednotlivými týmy měření a dalšími účastníky 

procesu a současně styčným bodem celého komplexu GTM je tedy kancelář monitoringu. Za 

její provoz je odpovědný vedoucí kanceláře monitoringu, který může mít zástupce pro některé 

činnosti nebo dílčí celky. V případě rozdělení působení (kap. č. 7) je možné u větších staveb 

(tab. č. 16 nebo obr. č. 61) přidělit kompetence a řízení jednotlivým zástupcům podle členění 

stavby nebo podle situování činností na měření prováděná: 

• v podzemí (vhodná pozice geolog/geotechnik), 

• na povrchu (vhodná pozice geotechnik/diagnostik) 

• na objektech (vhodná pozice statik/inženýr pro pozemní stavby/diagnostik) 

 

Podle rozsahu a množství aplikovaných prvků GTM tyto kompetence a řízení může 

v případě menší stavby zajistit samostatně vedoucí kanceláře monitoringu. Na níže 

zobrazených schématech jsou možnosti fungování systému řízení a předávání dat mezi 

účastníky stavby, vč. odlišností hloubené (menší škála prvků a rozsah) a ražené podzemní 

stavby. Interpretaci údajů z měření a zjištění může zajišťovat podle nastavených smluvních 

vztahů také některý z dalších odpovědných účastníků výstavby, přičemž vlastní doporučení a 

stanoviska pro celý stavební projekt by se měla vytvářet ve shodě a po odborné diskuzi se všemi 

zapojenými subjekty výstavby. Důležitá je tedy vhodně nastavená základní struktura GTM 

s ohledem na vzájemné vazby a vlivy (tab. č. 16), kde jsou měřící metody jasně rozděleny např. 

podle místa měření a je přesně stanoven hlavní tok dat, jeho zpracování a archivace (obr. č. 61). 

Zásadní jsou také nastavené technicko–organizační vztahy mezi všemi klíčovými pracovníky 

GTM, objednatelem, zhotovitelem/dodavatelem a dalšími složkami působícími na podzemní 

stavbě. 
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Obr. č. 59: Schéma základní struktury monitoringu na hloubené podzemní stavbě (Třebovický 

tunel) 
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Obr. č. 60: Schéma struktury monitoringu na stavbě raženého tunelu (Královopolský tunel) [2] 
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Obr. č. 61: Základní struktura GTM na podzemní stavbě s nízkým nadložím [20], upraveno 
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Kancelář GTM je centrální propojení jednotlivých týmů GTM s dalšími účastníky procesu. 

Tým kanceláře monitoringu musí koordinovat všechna měření prováděná v rámci GTM a dále 

tyto měření primárně zpracovávat a vyhodnocovat [20]. Výsledky měření by měly být 

předávány zapojeným subjektům prostřednictvím informačního systému monitoringu (viz kap. 

č. 6.6.). Vzájemná vazba a funkční propojení je nezbytné pro řádné fungování mezi kanceláří a 

jednotlivými zodpovědnými specialisty týmu GTM. 

Četnost měření je primárně dána realizačním projektem monitoringu. Kancelář by měla 

zpracovávat i průběžně plány měření. Během průběhu prací může docházet k úpravám 

v závislosti na skutečném postupu stavebních prací a vývoji deformací. Budování podzemních 

staveb s nízkým nadložím ve složitých GT poměrech, sebou přináší rozdílné požadavky i na 

GTM, oproti podzemním stavbám ve velkých hloubkách nebo zdravých skalních horninách. Na 

frekvenci měření má vliv i zatřídění na stupnici VS. 

Pro eliminaci výstavbou způsobených škod kancelář GTM, na bázi vyhodnocení komplexu 

měření a sledování, zpracovává návrhy dodatečných doporučení [20], [29] se zacílením na: 

• změnu rozsahu prováděných měření a sledování (pro měření v podzemí i na povrchu), 

• změnu četnosti prováděných měření a sledování (pro měření v podzemí i na povrchu), 

• doplnění výztužných konstrukcí a návrh případných neodkladných prací na objektech, 

• práce při realizaci podzemní stavby (např. úpravu technologického postupu, doplňující 

opatření – kompenzační, sanační etc.), 

• návrh nových metod a postupů GTM s ohledem na aktuální vývoj procesu. 

 

Doporučení by měla být neprodleně projednána všemi účastníky (Rada monitoringu – viz 

dále) a provedena dodavatelem (zhotovitelem) na podkladě nařízení investora/správce stavby 

s ohledem na technické a technologické vybavení, bezpečnost a ekonomický přínos. Měření 

GTM musí umožnit zajištění komplexních podkladů pro vytvoření reálného obrazu o vývoji 

stavebních prací. Proces v průběhu celé doby výstavby a doby životnosti stavby může být 

mnohem jasnější a kontrolovatelnější s podstatným ekonomickým přínosem. 

Na závěr je možné konstatovat, že princip fungování (GTM z hlediska smluvních vazeb a 

vztahů může být zajišťován přímo pro investora/objednatele (převažující v ČR) nebo pro 

zhotovitele podzemní stavby (převažující např. na Slovensku). V obou případech propojení je 

velmi vhodné zajistit také doplňující odbornou technickou činnost, např. prostřednictvím 

supervize, která bude zajišťovat kontrolní proces.  

Smyslem by nemělo být plně „dublovat“ některá probíhající měření, ale zajistit kvalitní 

ověřovací proces, jako dílčí součást náročné stavby. Využití supervizní činnosti může 

upřesnit/odhalit některé anomálie, příp. potvrdit probíhající vývoj/trendy. Rozsah této činnosti 

by měl být dán přiměřeností kontrolního sledování, přičemž je možné jako vodítko navrhnout 

obdobnou strukturu s doporučeným procentuálním rozsahem jako v rámci kontrolních zkoušek 

objednatele. 

 

GTM je tedy velmi důležitý proces, který optimalizuje lidské zdroje [20], náklady a čas všem 

zúčastněným stranám, což vytváří tlak na nutnost vysokých odborných znalostí a technických 

vybavení, zvýšené kontroly a schopnosti rychlé reakce (dostatečné kapacity a prostředky). 
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8.2.1. Rada monitoringu – RAMO 

Celkový tým pro vyhodnocování monitoringu – Rada monitoringu (dále jen RAMO), je 

specializovaná část výrobní porady, či výboru stavby, která je věnována speciálně monitoringu 

realizovaného díla [20]. Smyslem jednání RAMO je, aby s výsledky GTM a jejich hodnocením, 

případně s návrhy na další postup byli seznámeni všichni zúčastnění/zodpovědní zástupci 

s možností vlastního vyjádření k dalšímu pokračování prací v rámci svých pravomocí a 

kompetencí. 

 

Cílem jednání tohoto „poradního orgánu“ [43] je průběžné komplexní zhodnocení/kontrola 

aktuálních výsledků, podkladů a prací, se snahou o dosažení shody všech zúčastněných stran 

na průběhu a dalším postupu. Důležité je zdůraznit, že odpovědnost za přijaté rozhodnutí má 

každý zodpovědný účastník sám za sebe. Členové RAMO by měli vystupovat jednotlivě jako 

kompetentní účastníci stavebního procesu, každý se svou odpovědností vyplývající z jimi 

uzavřených smluv a ze stavebního zákona.  

 

Zkušenosti z průběhu stavebních prací při realizaci některých podzemních staveb ukazují, 

že mnozí účastníci stavebního procesu vnímají RAMO jako „speciální odpovědný subjekt“, 

který rozhoduje o dalším postupu prací, příp. řízení stavby. Důsledkem pak může být „pasivní 

přístup“ nebo špatná rozhodnutí, vedoucí až k dosažení/překročení VS, bez odpovídající 

operativní reakce nebo adekvátních opatření. 

 

Technická náročnost podzemních staveb tedy přináší velké nároky na požadovanou vysokou 

kvalitu prací i na ekonomickou přiměřenost staveb. Základním prvkem musí být vysoká 

odbornost a profesní zkušenosti všech zúčastněných stran. Další obecné zásady a podmínky 

provádění a výkonu GTM jsou uvedeny v normách, TKP, TP (např. [II], [IV], [V], [VI], [VII], 

[VIII], [IX]) a „Smluvních podmínkách pro výstavbu“.  

Investor/zadavatel může v rámci výběrového řízení tyto požadavky přiměřeně doplnit podle 

jednotlivých vstupních podmínek s ohledem na bezpečnost, kvalitu díla, ekonomické a 

termínové požadavky. Kontrola požadované kvality vyžaduje také odpovídající počet 

odborných pracovníků, a to ve fázi procesu přípravy a projednání staveb až po jejich samotnou 

realizaci a „trvalé“ sledování. 
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9. ZÁVĚR 

S hospodářským a sociálním rozvojem dochází a bude docházet k dalšímu dynamickému 

růstu infrastruktury a požadavkům na co nejoptimálnější návrhy řešení. To bude ovlivňovat 

přípravu a samotnou realizaci podzemních staveb a zvyšovat nároky na eliminaci negativních 

vlivů. V rámci GTM, který je součástí Observační metody se provádí hodnocení vlivu 

podzemní stavby na celkovou stabilitu okolního prostředí (především povrchové zástavby). To 

spočívá v průběžném získávání informací o reakci zeminového/horninového masivu na 

podzemní díla a o spolupůsobení zeminového /horninového prostředí s konstrukcí v průběhu 

procesu stavebních prací (štol, tunelů, podzemních prostor etc.). 

Zásadní je již při přípravných projekčních pracích důkladné porovnání jednotlivých variant 

a způsobů technologií výstavby podzemních staveb s nízkým nadložím, ale i jednotlivých 

metod a postupů GTM, vč. posouzení vlivu na okolní zástavbu a dotčené obyvatele. Při finálním 

výběru způsobu a nasazení metod a činností GTM je nezbytné, mimo ekonomických a časových 

parametrů podrobně zhodnotit a posoudit také hledisko proveditelnosti, predikce deformací a 

poklesové kotliny, dostupnosti, rychlosti a četnosti jednotlivých metod etc. Nebezpečí vzniku 

poklesové kotliny, a to zejména v blízkosti povrchových staveb je nutné minimalizovat a 

podrobně monitorovat. Jak bylo uvedeno a analyzováno v DP, dostatečné množství informací 

o projevech deformací z průzkumných štol, příp. jiných obdobných staveb a lokalit umožní 

stanovit důležitou předpověď tvaru a rozměrů poklesové kotliny s optimálním návrhem 

komplexní sítě sledování. Jednotlivé postupy a metody GTM mohou v některých případech 

díky predikci nebo rychlé reakci na vzniklé události zajistit možnost nápravy (např. sanací 

v podzemí nebo zabezpečení na povrchu) a přijmutí organizačních opatření. 

Nezbytnost GTM v průběhu vlastního stavebního postupu, ale i za provozu podzemních 

staveb dokumentují některé postupy a výsledky měření, která byly na konkrétních stavbách 

podrobně analyzovány a vyhodnoceny, s doplněním poznatků i z jiných projektů. 

 

Komplexní GTM při „mělkých“ podzemních stavbách musí prokázat, zda průzkumné, 

projekční a realizační práce byly nastaveny efektivně a dostatečně. Doporučená opatření a 

požadavky na GTM jsou tedy stěžejní pro dotčené účastníky, s ohledem na všechna plánovaná 

a realizovaná měření a sledování. Použití a jasné definování některých metod a postupů GTM 

musí umožnit efektivní kontrolu, snížení nákladů, bezpečnost a plynulost, vč. dodržení 

harmonogramu stavby. Zde je nutné zmínit např. systém detekující přítomnost zemního 

plynu/metanu v ohrožených objektech v oblasti poklesové kotliny, který se může stát další 

součástí komplexního GTM. 

 

DP práce obsahuje informace o možných a použitelných atributech a postupech GTM při 

nasazení konvenčních tunelovacích metod. Částečná využitelnost může být i při dalších 

možných způsobech výstavby podzemních staveb s nízkým nadložím, které jsou v posledních 

letech plánované, a to nejen na území České republiky. Každá podzemní stavba s nízkým 

nadložím však bude obsahovat odlišné technické a vstupní podmínky a z toho vycházející 

zaměření na různé sféry problematiky kontrolního sledování. Jednou z významně inovovaných 

metod GTM, především v intravilánu tak může být systém pro kontinuální měření výskytu 

zemního plynu/metanu s dálkovým přenosem. 
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Sběr naměřených hodnot, jejich centrální evidence, kontrola a archivace by měla probíhat 

podle nastavených potřeb. Možná metodika postupů a požadavků pro vyhodnocení, zpracování 

a archivaci dat je uvedena v této DP. Výsledky měření a dílčí závěry monitoringu je nezbytné 

sdílet podle doporučených/definovaných zásad a některé výstupy neprodleně předávat 

prostřednictvím online systému dalším zapojeným účastníkům, příp. dotčeným stranám. 

 

GTM je možné flexibilně nasadit a využít i v obtížných geotechnických podmínkách. Ačkoli 

budou odlišné vstupní podmínky pro každou podzemní stavbu, komplexní GTM bude vždy 

nezastupitelnou složkou při výstavbě podzemních staveb s nízkým nadložím. Plné 

zohlednění a uplatnění základních fází, principiálních zásad a postupů GTM spolu s nutnými 

požadavky, které je nutno plnit, je rozhodující pro úspěšné a efektivní uplatnění GTM. Důležité 

je také nezapomenout na čtvrtou (často opomíjenou) fázi etap GTM, kterou by měl být 

samostatně vyčleněný „Záruční monitoring“ a „Pozáruční monitoring“ navazující na GTM 

během stavebních prací, a to i přes částečně nejednotné legislativní požadavky na jeho 

provádění [47]. 

 

Různosti požadavků jednotlivých uživatelů na informace poskytované GTM kladou velké 

nároky na splnění stěžejních podmínek. Toho je možné dosáhnout prostřednictvím jasně 

definovaných požadavků na databázový systém pro sledování a archivaci dat GTM, přičemž 

hlavním cílem by mělo být zajistit příjemné uživatelské prostředí, bezpečně přístupné kdykoliv 

z jakéhokoliv místa. 

 

Optimální aplikace uvedených zásad a postupů měření, sledování a hodnocení vytvoří 

ucelený soubor, který zahrnuje i kroky, které není možné schematizovat pouze do dvou 

(mnohdy obvyklých) postupů, tj. řešení neočekávaných problémů až při běžící výstavbě nebo 

pouze do provádění „běžného“ monitoringu sloužícího pouze k ověření předpokladů. Případný 

nedostatečný nebo nevhodný návrh a průběh GTM totiž může nepříznivě ovlivnit vývoj prací 

až po nepředvídaný vznik kritických nebo havarijních stavů, s čímž je spojeno nejen 

ekonomické hledisko škod, ale a riziko bezpečnostní s dopadem na životy či zdraví osob. 

 

DP „Monitorování podzemních staveb s nízkým nadložím“ by měla být přínosem pro 

podzemní stavby s nízkým nadložím, přičemž využití najde i v procesu přípravy a zadávání 

souvisejících služeb týkajících se monitoringu podzemních staveb s nízkým nadložím. Analýzy 

a doporučení přinesou zkvalitnění prací v oblasti GTM, a to od začátku až do doby, kdy bude 

nejen dokončena, ale i v období následného provozování podzemní stavby. 

S ohledem na geotechnické podmínky v České republice bude uplatnění observačních zásad 

a s tím spojeného GTM významné pro další plánované podzemní stavby. Samotné využití bude 

záviset na přípravě a zahájení realizace podzemních staveb v následujících letech. 

 

 

V Brně dne 21. 1. 2020 vypracoval Ing. Jaroslav Lossmann 

 

               Podpis:……………………. 
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Internetové (webové) stránky: 

[a] www.arcadis.com (internetové stránky ARCADIS CZ a.s., do r. 2017) 

[b] www.asfinag.net (internetové stránky společnosti ASFINAG, federální agentury, 

Rakousko)  

[c] www.ckait.cz (internetové stránky České komory autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, veřejnoprávní stavovská organizace) 

[d] www.dalnice-silnice.cz (internetové stránky o dálniční a silniční síti v ČR) 

[e] www.fine.cz (internetové stránky Fine spol. s r.o., českého softwaru pro geotechnické 

výpočty) 

[f] www.finesoftware.eu (internetové stránky Fine spol. s r.o., českého softwaru pro 

geotechnické výpočty) 

[g] www.geologie.vsb.cz (internetové stránky Vysoké školy báňské v Ostravě) 

[h] www.groundloss.com (internetové stránky Fine spol. s r.o., českého softwaru pro 

geotechnické výpočty) 

[i] www.ita-aites.cz (internetové stránky České tunelářské asociace ITA-AITES, 

vydavatele časopisu Tunel) 

[j] www.ita-aites.cz/cz/casopis/casopis_pdf/ (internetové stránky časopisu Tunel, 

vydavatel Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácie ITA-AITES) 

[k] www.mapy.cz (mapový internetový portál, provozovatel: seznam.cz) 

[l] www.mestsky-okruh-brno.cz (internetové stránky Ředitelství silnic a dálnic ČR) 

[m] www.mestskyokruh.info (internetové stránky MO v Praze, hlavní město Praha) 

[n] www.ndsas.sk (internetové stránky Národnej dialničnej spoločnosti, Slovensko) 

[o] www.okruhprahy.cz (internetové stránky Ředitelství silnic a dálnic ČR) 

[p] www.pjpk.cz (internetové stránky Ministerstva dopravy ČR 

[q] www.rsd.cz ((internetové stránky Ředitelství silnic a dálnic ČR) 

[r] https://smlouvy.gov.cz (internetové stránky ministerstva vnitra ČR 

[s] www.silnice-zeleznice.cz (internetové stránky KONSTRUKCE Media, s.r.o.) 

[t] www.svf.stuba.sk (internetové stránky Stavebnej fakulkty Slovenského technického 

učenia, Bratislava, Slovensko) 

[u] www.vutbr.cz (internetové stránky Vysokého učení technického v Brně) 

[v] www.zakladani.cz (internetové stránky Zakládání staveb a.s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asfinag.net/
http://www.ckait.cz/
http://www.dalnice-silnice.cz/
http://www.fine.cz/
http://www.finesoftware.eu/
http://www.geologie.vsb.cz/
http://www.groundloss.com/
http://www.ita-aites.cz/
http://www.ita-aites.cz/cz/casopis/casopis_pdf/
http://www.mapy.cz/
http://www.mestsky-okruh-brno.cz/
http://www.mestskyokruh.info/
http://www.okruhprahy.cz/
http://www.pjpk.cz/
http://www.rsd.cz/
https://smlouvy.gov.cz/
http://www.silnice-zeleznice.cz/
http://www.svf.stuba.sk/
http://www.vutbr.cz/
http://www.zakladani.cz/
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11.   POUŽITÉ ZKRATKY, SYMBOLY A PROGRAMY 

Zkratky: 

AO  Akademie obrany (Brno) 

CAD  Označení výkresového programu 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká (příp. Československá) státní norma 

DMV   Dolní mez výbušnosti 

DP  Disertační práce 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

DSP  Dokumentace pro stavební povolení 

EN  Evropská norma 

ETC.  Et cetera (a tak dále) 

EXT  Extenzometr 

GIS  Geografický informační systém 

GT  Geotechnický 

GTM  Geotechnický monitoring 

GTP  Geotechnický průzkum 

GPRS  General Packet Radio Service (služba pro přenos dat a internetu) 

GPS  Global Positioning Systém (globální polohový systém) 

GSM  Groupe Spécial Mobile (standard pro mobilní telefony) 

HG  Hydrogeologický 

HUP  Hlavní uzávěr plynu 

IG  Inženýrsko-geologický 

IN SITU Na stavbě (v reálných podmínkách) 

INK  Inklinometr 

IT  Internet 

KPI  Key performance indicator (ukazatel výkonnosti) 

KVG  Konvergence 

M  Bod maximální křivosti 

MAX.  Maximální 

MD  Ministerstvo dopravy ČR 

MIN.  Minimální 

MO  Městský okruh (Praha) 

MP  Mikropilota 

NATM  New Austrian Tunnelling Method 

NÖTM  Neue Österreichische Tunnelbaumethode 

NRTM  Nová rakouská tunelovací metoda 

PC  Personal Computer (počítač) 

PF  Profil 

RAMO Rada monitoringu 
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RDS  Realizační dokumentace stavby 

RN  Retenční nádrž 

SB  Stříkaný beton 

SOKP  Silniční okruh kolem Prahy 

SQL  Structured Query Language (jazyk pro komunikaci s databází) 

SŽDC  Správa železničních a dopravních cest 

TI  Tunelová trouba I (Královopolský tunel) 

TII  Tunelová trouba II (Královopolský tunel) 

TBM  Tunnel Boring Machine (plnoprofilový tunelovací stroj) 

TC  Technologické centrum 

TKP  Technicko-kvalitativní podmínky pro výstavbu pozemních komunikací 

Ministerstva dopravy ČR 

TKP ČD Technicko-kvalitativní podmínky staveb Českých drah 

TP  Technické podmínky 

TZV.  Tak zvané 

UL.   Ulice 

VFU  Veterinární a farmaceutická universita (Brno) 

VIZ  Odkaz na jiné místo 

VMO  Velký městský okruh (Brno) 

VPZ  Vektor polohové změny 

VS  Varovný stav 

IA  Průzkumná štola tunelu TI (Královopolský tunel) 

IIA, IIB Průzkumné štoly tunelu TII (Královopolský tunel) 

 

 

 

Symboly: 
B  Polovina šířky poklesové kotliny 

β [°]  Zálomový úhel 

CO (%) Oxid uhelnatý 

CH4 (%) metan (koncentrace v procentech) 

H  Hloubka v ose výrubu 

i  Infexní bod 

k  Koeficient pro výpočet inflexního bodu (parametr zeminy/horniny a zatížení) 

Linf  Inflexní bod 

M  Pokles v bodu maximální křivosti 

Pr   Reakce výztuže 

R  Poloměr výrubu (výlomu) 

smax (Smax) Max. hodnota sedání v místě poklesové kotliny 

t [s]   Čas v sekundách 

V  Volt 

Vs [%]  Objemová ztráta (hodnota v procentech) 

VL [%]  Objemová ztráta (hodnota v procentech) 

x, y, z  Souřadnicový systém    

Z  Hloubka v ose výrubu 
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γ [kN]   Tíha horniny 

Δx/y   Poměr délky a výšky 

φ [°]   Úhel vnitřního tření 

σr  Radiální napětí 

σt  Tangenciální napětí 

%  Procenta 

Ø   Průměr 

 

 

 

Programy použité v rámci zpracování DP: 

 
• MS OFFICE – WORD (*.doc) - označení textového programu 

• MS OFFICE – EXCEL (*.xls) - označení tabulkového programu 

• AUTOCAD – (*.dwg) - označení grafického programu 

• LOSS OF GROUND (ARCADIS CZ a.s., dříve Stavební geologie – Geotechnika a.s.), 

označení výpočetního programu pro metodu „Loss of Ground“ 

• GEO O5, VÝRUB (Fine spol. s r.o.) označení výpočetního programu pro metodu „Loss of 

Ground“/ „Ground Loss“ 
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12.  SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1: Přehled územní, projektové a stavební přípravy SOKP v Praze, stav k r. 2019   

 

Příloha č. 2: Přehled územní, projektové a stavební přípravy VMO v Brně, stav k XII/2019   

 

Příloha č. 3: Příčné řezy pro jednotlivé vybrané úseky stavby Královopolského tunelu 

s vyznačením profilu štol a tunelů [2], [3], [9], [16], [42], [43], upraveno  

Příloha č. 4: Příčné profily pro jednotlivé vybrané úseky stavby Královopolského tunelu 

s predikcí hodnot deformací na základě výpočtů „Loss of Ground“ (sw. ARCADIS CZ a.s.), 

[2], [3], [9], [16], [42], [43], upraveno 

Příloha č. 5 – Tabulka příčných profilů (dle rozdělení v tab. č. 5 a výpočtů z př. č. 4) s 

vyčíslením vybraných deformačních hodnot (predikce vs. naměřené „in situ“ hodnoty) na 

základě výpočtů „Loss of Ground“ a skutečných hodnot sedání [9], [16], [42], [43] 

 

Příloha č. 6 – Tabulka příčných profilů (podle rozdělení v tab. č. 4 a výpočtů v př. č. 4) 

s uvedením max. hodnot dle predikce na základě výpočtů „Loss of Ground“, matematického 

modelování a skutečných hodnot sedání a vzdáleností paralelních tunelů 

 

Příloha č. 7 – Tabulka hodnot celkového VPZ z KVG měření (Královopolský tunel, primární 

ostění) použitých pro analýzu (viz tab. č. 17), [42], [43] 

 

Příloha č. 8 – Tabulka hodnot vertikální složky deformací sekundárního ostění (Královopolský 

tunel) v časech 1 rok a 3 roky od uvedení stavby do provozu, vč. změny v tomto období. 

Hodnoty byly použity pro analýzu a vyhodnocení (viz tab. č. 19 a č. 20), [42], [43] 
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Příloha č.1: Přehled územní, projektové a stavební přípravy SOKP v Praze, stav k r. 

2019 [o] 
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Příloha č.2: Přehled územní, projektové a stavební přípravy VMO v Brně, stav k r. 2019 

[l] 
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Příloha č. 3: Příčné řezy pro jednotlivé vybrané úseky stavby Královopolského tunelu 

s vyznačením profilu štol a tunelů [2], [3], [9], [16], [42], [43], upraveno 

„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského A“ (PRŮZKUMNÉ ŠTOLY) 

a 

„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského B“ (TUNELY)  

 

Vybrané příčné profily pro jednotlivé úseky obou staveb: 

PŘÍČNÝ PROFIL PF 1, km 0,700  

PŘÍČNÝ PROFIL PF 2, km 0,760  

PŘÍČNÝ PROFIL PF 3, km 0,840  

PŘÍČNÝ PROFIL PF 4, km 1,000  

PŘÍČNÝ PROFIL PF 5, km 1,080  

PŘÍČNÝ PROFIL PF 6, km 1,120 (bez zobrazení) 

PŘÍČNÝ PROFIL PF 7, km 1,180  

PŘÍČNÝ PROFIL PF 8, km 1,380  

PŘÍČNÝ PROFIL PF 9, km 1,490 

  

Tab. č. P1: Členění čelby Královopolského tunelu [2], [3] se schématem výrubů (pod tabulkou) 

 

Na základě projektové dokumentace [2], [3] byla konstrukce tunelů dvouplášťová s mezilehlou 

uzavřenou tlakovou hydroizolací ze svařované folie PVC, tvořená primárním pláštěm (nosné 

ostění) a sekundárním pláštěm (trvale nosné ostění), s horizontálním a vertikálním členěním. 

Ražba tunelů navazuje na ražbu průzkumných štol IB, IIA a IIB.  

Výrub tunelu je členěn vertikálně a horizontálně na šest dílčích výrubů označených římskými 

číslicemi I až VI. Údaje „vlevo“ nebo „vpravo“ byly v projektové dokumentaci vždy ve směru 

staničení. Orientační značení dílčích výrubů v souvisících textech a výkresech: 

I – štola IA, pravá horní štola ve směru ražby, výrub I, čelba I, 

II – štola IIA, IIB, levá horní štola ve směru ražby, výrub I/II, čelba II, 

III – pravá spodní štola ve směru ražby, čelba III, 

IV – levá spodní štola ve směru ražby, čelba IV, 

V – kalota, 

VI – spodní klenba. 

Členění čelby tunelu : 

I 

(a) 

II 

(b) 

III 

(c) 

IV 

(d) 

V 

(e) 

VI 

(f) 

Délka záběru   m 1 1 1 1 1 1 

Plocha výrubu   m2 13 13 22 22 33 25 

Celk. pl. výrubu m2           125 

Pl.tech.nut.nadvý. m2           4 
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„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského B“ 

Příčný profil PF 1, km 0,700 

 

 

Příčný profil PF 2, km 0,760 
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Příčný profil PF 3, km 0,840 

 
 

 

Příčný profil PF 4, km 1,000 
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Příčný profil PF 5, km 1,080 

 

 
 

 

Příčný profil PF 7, km 1,180 
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Příčný profil PF 8, km 1,380 

 
 

Příčný profil PF 9, km 1,490 
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Příloha č. 4: Příčné profily pro jednotlivé vybrané úseky stavby Královopolského tunelu 

s predikcí hodnot deformací na základě výpočtů „Loss of Ground“ (sw. ARCADIS CZ 

a.s.), [2], [3], [9], [16], [42], [43], upraveno 

Zkoumané stavby: 

„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského A“ 

„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského B“ 

 

Vybrané příčné profily pro jednotlivé úseky stavby podle tab. č. 5 uvedené v DP: 

PŘÍČNÝ PROFIL PF 1, km 0,700 (bez „Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského A“) 

PŘÍČNÝ PROFIL PF 2, km 0,760  

PŘÍČNÝ PROFIL PF 3, km 0,840  

PŘÍČNÝ PROFIL PF 4, km 1,000  

PŘÍČNÝ PROFIL PF 5, km 1,080  

PŘÍČNÝ PROFIL PF 6, km 1,120 

PŘÍČNÝ PROFIL PF 7, km 1,180  

PŘÍČNÝ PROFIL PF 8, km 1,380  

PŘÍČNÝ PROFIL PF 9, km 1,490 

 

Deformace nadloží průzkumných štol „Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského A“ podle 

výsledků in situ. Vykreslen je výsledný stav deformací po ukončení realizace průzkumných štol 

se zřejmou koncentrací přetvoření a posunů na okolí výrubu, rozdělení smykových posunů a 

tahových a tlakových zón, které v některých místech odpovídají částečnému vytvoření 

horninové klenby. 

Deformace nadloží tunelů TI, TII „Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského A“ jsou stanoveny 

predikcí hodnoty Vs pro zbývající výruby. Vykreslen je prognózovaný stav deformací po 

ukončení výstavby se zřejmou koncentrací přetvoření a posunů na okolí výrubu, rozdělení 

smykových posunů a tahových a tlakových zón, které v některých místech odpovídají 

částečnému vytvoření horninové klenby. 

Z níže presentovaných výpočtů a analýz jsme získaly i základní hodnoty ovlivnění 

povrchové oblasti, které jsou uvedeny (sumarizovány) v příloze č. 6.  
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Příčný profil PF 1, km 0,700  

 „Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského B“, hodnoty deformací nadloží 

Celková vertikální deformace 

(předpoklad VS=1%, k=0,6) 

 
 

 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =1%, k=0,6) 
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Celková vertikální deformace 

(předpoklad VS =2%, k=0,6) 

 
 

 

 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =2%, k=0,6) 
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Příčný profil, PF2, km 0,760 

 „Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského A“, hodnoty deformací nadloží 

 

Vertikální deformace, 2 výruby  

(skutečnost; T2 k=0,65, VS =2,3%) 

 
 

Horizontální deformace, 2 výruby  

(skutečnost; T2 k=0,65, VS =2,3%) 
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Příčný profil, PF2, km 0,760 

„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského B“, hodnoty deformací nadloží 

Celková vertikální deformace  

(předpoklad VS =1% ve zbývajících etapách) 

 
 

 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =1% ve zbývajících etapách) 
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Celková vertikální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 

 
 

 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 
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Příčný profil PF3, km 0,840 

„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského A“, hodnoty deformací nadloží 

 

Vertikální deformace, 2 výruby,  

(skutečnost; T2 k=0,6, VS =3,8% -vč. rozr. R3) 

 
 

 

 

Horizontální deformace, 2 výruby,  

(skutečnost; T2 k=0,6, VS =3,8% -vč. R3) 
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Příčný profil PF3, km 0,840 

„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského A“, hodnoty deformací nadloží 

 

Celková vertikální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 

 
 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 
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Příčný profil PF4, km 1,000  

 „Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského A“, hodnoty deformací nadloží 

 

Vertikální deformace, 2 výruby, 

(skutečnost; T2 k=0,65, VS =4,9%) 

 
 

 

Horizontální deformace, 2 výruby, 

(skutečnost; T2 k=0,65, VS =4,9%) 
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Příčný profil PF4, km 1,000  

 „Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského B“, hodnoty deformací nadloží 

 

Celková vertikální deformace  

(předpoklad VS =1% ve zbývajících etapách) 

 
 

 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =1% ve zbývajících etapách) 
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Celková vertikální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 

 
 

 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 
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Příčný profil PF 5, km 1,080 

„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského A“, hodnoty deformací nadloží 

 

Vertikální deformace, 2 výruby,  

(skutečnost; T2 k=0,6, VS =5,9%) 

 
 

 

Horizontální deformace, 2 výruby,  

(skutečnost; T2 k=0,6, VS =5,9%) 
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Příčný profil PF 5, km 1,080 

„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského B“, hodnoty deformací nadloží 

 

Celková vertikální deformace  

(předpoklad VS =1% ve zbývajících etapách) 

 
 

 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =1% ve zbývajících etapách) 
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Celková vertikální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 

 
 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 
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Příčný profil PF 6, km 1,120 + boční štola, větrací šachta a rozrážka R2 

„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského A“, hodnoty deformací nadloží 

 

Vertikální deformace, 3 výruby – štola Ib,IIa, IIb; spojovací chodba, 

větrací šachta a rozrážka R2 , 

(skutečnost; T1 k=0,6, VS=3,5%; T2 k=0,6, VS = 4,1% a 5,4%) 

 
 

Horizontální deformace, 3 výruby – štola Ib,IIa, IIb;  

spojovací chodba, větrací šachta a rozrážka R2   

(skutečnost; T1 k=0,6, VS=3,5%; T2 k=0,6,     VS =4,1% a 5,4%), 
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Příčný profil PF 6, km 1,120 + boční štola, větrací šachta a rozrážka R2 

„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského B“, hodnoty deformací nadloží 

 

Celková vertikální deformace  

(předpoklad VS =1% ve zbývajících etapách) 

 
 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =1% ve zbývajících etapách) 
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Celková vertikální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 

 
 

 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 
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Příčný profil PF 7, km 1,180  

„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského A“, hodnoty deformací nadloží 

 

Vertikální deformace, 3 výruby, 

(skutečnost; T1 k=0,7, VS =3,4%; T2 k=0,7, VS=5,4% a 5,8%) 

 
 

 

Horizontální deformace, 3 výruby 

(skutečnost; T1 k=0,7, VS =3,4%; T2 k=0,7, VS=5,4% a 5,8%) 
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Příčný profil PF 7, km 1,180  

„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského B“, hodnoty deformací nadloží 

 

Celková vertikální deformace  

(předpoklad VS =1% ve zbývajících etapách) 

 
 

 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =1% ve zbývajících etapách) 
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Celková vertikální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 

 
 

 

 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 
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Příčný profil PF 8, km 1,380  

 „Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského A“, hodnoty deformací nadloží 

 

Vertikální deformace, 3 výruby,  

(skutečnost; T1 k=0,7, VS =3,0%; T2 k=0,7, VS= 4,1 % a 4,1 %) 

 
 

 

Horizontální deformace, 3 výruby,  

(skutečnost; T1 k=0,7, VS=3,0%; T2 k=0,7, VS = 4,1 % a 4,1 %) 
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Příčný profil PF 8, km 1,380  

 „Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského B“, hodnoty deformací nadloží 

 

Celková vertikální deformace  

(předpoklad VS =1% ve zbývajících etapách) 

 
 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =1% ve zbývajících etapách) 
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Celková vertikální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 

 
 

 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 
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Příčný profil PF 9, km 1,490  

„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského A“, hodnoty deformací nadloží 

 

Vertikální deformace, 3 výruby, 

(skutečnost; T1 k=0,7, VS=2%; T2 k=0,7, VS =4,5% a 4,5%) 

 
 

 

Horizontální deformace, 3 výruby,  

(skutečnost; T1 k=0,7, VS=2%; T2 k=0,7, VS =4,5% a 4,5%) 
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Příčný profil PF 9, km 1,490  

„Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského B“, hodnoty deformací nadloží 

 

Celková vertikální deformace  

(předpoklad VS =1% ve zbývajících etapách) 

 
 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =1% ve zbývajících etapách) 
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Celková vertikální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 

 
 

Celková horizontální deformace  

(předpoklad VS =2% ve zbývajících etapách) 
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Příloha č. 5 – Tabulka příčných profilů (dle rozdělení v tab. č. 5 a výpočtů z př. č. 4) s 

vyčíslením vybraných deformačních hodnot (predikce vs. naměřené „in situ“ hodnoty) na 

základě výpočtů „Loss of Ground“ a skutečných hodnot sedání [9], [16], [42], [43] 

 

Příčný profil, 

staničení 

(nadloží v m) 

koef. k 

Štola, 

tunel/ 

Predikce 

Vs 

(%) 

 

 

Predikce  

sedání  (mm) 

Naměřené 

max. sedání 

(mm) 

Naměřené 

max. KVG. 

sedání 

(mm) 

Max. 

hodnota 

Vs  (%) 

PF 1, km 

0,700 IB -  -  -   
 

(TI – 16 m) 

(TII – 16 m) IIA, IIB -  -  -     

k=0,60 TI 1,0 31  46 

   33 

1,5 

  TI 2,0 61  

  TII 1,0 40 48  

  

32 

  

1,3 

  TII 2,0 63  

PF 2, km 

0,760 IB -  -      

(TI – 19 m) 

(TII – 18 m) IIA, IIB 2,3 16 16    

k=0,65 TI 1,0 29 

57 44 

 

  TI 2,0 61 1,9 

  TII 1,0 36   

 49 (65) 

  

 33 

 

  TII 2,0 60 2,2 

PF 3 - km 

0,860 IB -  - -     

(TI – 20 m) 

(TII – 21 m) IIA, IIB 3,8 28 28     

k=0,60 TI 2,0 65  67  39 2,0 

  TII 2,0 78  71 (99)  49 2,9 

PF 4, km 

1,000 IB -  - -     

(TI – 20 m) 

(TII – 19 m) IIA, IIB 4,9 34 34     

k=0,65 TI 1,0 28 

72 55 

 

  TI 2,0 56 2,7 

  TII 1,0 56   

 63 (99) 

  

 42 

 

  TII 2,0 78 2,9 

PF 5, km 

1,080 IB -  - -     

(TI – 19 m) IIA, IIB 5,9 45 45     
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(TII – 19 m) 

k=0,60 TI 1,0 27 

97 64 

 

  TI 2,0 64 2,9 

  TII 1,0 65   

 59 (86) 

  

 45 

 

  TII 2,0 93 1,8 

PF 6, km 

1,120 IB 3,5 15 -      

(TI – 18 m) 

(TII – 18 m) 

IIA, 

(IIB) 

4,1 

(5,4) 40 -      

k=0,60 TI 1,0 44 -   22  

  TI 2,0 72 -     

  TII 1,0 64 -  46  

  TII 2,0 88 -     

PF 7, km 

1,180 IB 3,4 16 16     

(TI – 16 m) 

(TII – 17 m) 

IIA, 

(IIB) 

5,4 

(5,8) 38 38      

k=0,70 TI 1,0 41 

 85 (103) 56 

 

  TI 2,0 67 3,2 

  TII 1,0 60   

 54 (92) 

  

 35 

  

  

  TII 2,0 84 2,3 

PF 8, km 

1,380 IB 3,0 16 16     

(TI – 12 m) 

(TII – 12 m)  

IIA, 

(IIB) 

4,1 

(4,1) 28 28      

k=0,70 TI 1,0 48 

70 (86) 49 

 

  TI 2,0 81 2,2 

  TII 1,0 58   

 73 (101) 

  

 61 

  

 

  TII 2,0 87 2,3 

PF 9, km 

1,490 IB 2,0 16 16   

(TI – 5 m) 

(TII – 5 m) IIA, (IIB) 4,5 (4,5) 60 60      

k=0,70 TI 1,0 70  27 (43) 

   28 

0,5 

  TI 2,0 130  

  TII 1,0 110  35 (105) 

  

24  

  

0,9 

  TII 2,0 160  
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Pozn. č. 1:  

U sloupce „Naměřené max. sedání (mm) je v závorce uvedena hodnota kumulativní. 

 

Pozn. č. 2: 

Naměřené (in situ) max. hodnoty sedání a KVG. (primární ostění) byly do analýz převzaty 

po max. 12 měsících od průchodu ražby pod charakteristickým profilem (z doby významného 

ustálení deformací). 

 

Pozn. č. 3: 

Max. hodnoty sedání v průběhu výstavby tunelů nezohledňovaly hodnoty naměřené po 

dokončení výstavby průzkumných štol, v závorce je proto uvedena sumace obou hodnot max. 

sedání. 

 

Pozn. č. 4: 

Červeně jsou označeny max. hodnoty sedání u tunelů, v oblasti, kde hodnota objemové ztráty 

zeminy (Vs) byla větší než 2 %. 

 

Pozn. č. 5: Z výpočtů a analýz jsou uvedeny v tab. max. hodnoty ovlivnění povrchové oblasti 

Místo zkoumaného profilu (stavba) 
Maximální hodnoty sedání 

(mm) / profil 

V podzemí – KVG., TI (Královopolský tunel) 64 / PF 5 

V podzemí – KVG., TII (Královopolský tunel) 61 / PF 8 

Na povrchu – NIV., TI (Královopolský tunel) 103 / PF 7 

Na povrchu – NIV., TII (Královopolský tunel) 105 / PF 9 

 

Zohledníme-li vliv štol na zájmovou oblast a provedeme kontinuální návaznost nivelačních 

měření v rámci zpracování analýzy, zjistíme, že pro tubus TI došlo k překročení hodnoty Vs na 

4 úsecích z 9, pro tubus TII na 5 úsecích z 9. Pokud bychom vliv od štol nezohlednily, tak 

překročení hodnot (Vs 2 V%) bude u TI na 3 úsecích z 9 a pro TII nedošlo k překročení Vs nad 

2 % na žádném úseku. Z analýzy vyplývá, že vlastní budování průzkumných štol mělo, v rámci 

vyjádřené hodnoty objemové ztráty „Vs“, významně větší dopad na vznik deformací a  průběh 

poklesové kotliny než samotná výstavba tunelů. Zde se projevil positivní účinek vyhodnocené 

predikce a přijetí stavebních opatření. 
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Příloha č. 6 – Tabulka příčných profilů (podle rozdělení v tab. č. 4 a výpočtů v př. č. 4) 

s uvedením max. hodnot dle predikce na základě výpočtů „Loss of Ground“, 

matematického modelování a skutečných hodnot sedání a vzdáleností paralelních tunelů 

 

 
Graf. č. P.1: Zobrazení maximálních deformací v podzemí (max. VPZ) a max. deformací/poklesů na 

povrchu terénu s vyjádřením hodnoty Vs a hloubky nadloží – Královopolský tunel, TI, bez zohlednění 

vlivu průzkumných štol 

 

 

 
 

Graf. č. P.2: Zobrazení maximálních deformací v podzemí (max. VPZ) a max. deformací/poklesů na 

povrchu terénu s vyjádřením hodnoty Vs a hloubky nadloží – Královopolský tunel, TI, bez zohlednění 

vlivu průzkumných štol 
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Graf č. P.3: Zobrazení maximálních deformací v podzemí (max. VPZ) a max. deformací/poklesů na 

povrchu terénu s vyjádřením hodnoty Vs a hloubky nadloží – Královopolský tunel, TI, se zohlednění vlivu 

průzkumných štol 

 

 

 
 

Graf. č. P.4: Zobrazení maximálních deformací v podzemí (max. VPZ) a max. deformací/poklesů na 

povrchu terénu s vyjádřením hodnoty Vs a hloubky nadloží – Královopolský tunel, TI, se zohlednění vlivu 

průzkumných štol 
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Příloha č. 7 – Tabulka hodnot celkového VPZ z KVG měření (Královopolský tunel, 

primární ostění) použitých pro analýzu (viz tab. č. 17), [42], [43] 

OZNAČENÍ 

PF ČÍSLA BODŮ OSAZENÝCH DO OSTĚNÍ NEBO POČVY   

  01 02 03 04 05 06 21 31 41 51 

IIK/1000 21,00 43,98 43,68 19,32 13,38 21,01 21,39 26,64 2,13 2,81 

IIK/1015 20,79 39,70 38,86 16,51 21,75 12,50 22,27 19,62 6,86 4,75 

IIK/1035 18,51 41,62 50,70 19,35 17,47 29,80 31,34 43,86 3,30 8,07 

IIK/1055 20,06 50,58 33,12 11,88 16,55   34,39 28,97 4,85 8,35 

IIK/1070 15,82 29,00 26,98 13,30 20,33 24,60 30,30 26,53 8,28 12,06 

IIK/1085 15,42 46,71 39,29 15,09 15,15 19,10 44,38 53,39 5,25 7,82 

IIK/1112 12,73 46,59 30,64 14,35 22,88 12,10 24,05 16,72 6,86 14,80 

IIK/1119 5,12 3,35   2,05 3,67           

IIK/1135 16,72 51,09 31,43 15,42 20,33   24,72 20,95 3,43 17,84 

IIK/1155 19,40 41,57 31,67 14,77 17,30   20,47 14,15 4,80 6,46 

IIK/1168 20,13 36,78 34,60 16,87 19,10 27,00 20,27 19,50 10,12 4,25 

IIK/1188 18,00 40,17 30,96 11,79 17,30 15,22 24,36 18,73 16,15 17,58 

IIK/1210 24,98 38,31 30,09 14,55 14,81 33,81 18,03 17,12 9,66 11,06 

IIK/1232 19,46 37,55 27,98 13,35 21,02 27,10 17,60 15,22 7,92 9,61 

IIK/1250 24,81 42,91 28,34 11,76 16,95 36,91 21,10 10,13 11,10 10,39 

IIK/1265 21,81 36,80 30,94 10,23 18,59   15,47 14,67 12,14 14,28 

IIK/1285 22,05 25,58 20,97 14,02 15,15 30,81 12,70 11,37 10,18 9,91 

IIK/1305 17,14 32,58 22,42 16,49 12,50   15,65 18,86 12,06 9,63 

IIK/1330 25,43 43,47 26,40 10,37 12,34 15,50 35,87 25,31 3,91   

IIK/1352 19,00 48,03 29,90 28,30 14,79 0,21 40,98 33,77 12,95 10,58 

IIK/1370 26,40 50,74 50,46 26,54 19,75   34,35 44,56 5,21 18,38 

IIK/1382 26,50 59,37 56,42 22,07 30,55 30,60 46,03 49,35 5,85 17,61 

IIK/1397 30,94 47,44 59,15 35,86 26,69 20,70 26,20 47,03 18,85 11,31 

IIK/1417 26,65 59,32 66,12 21,23 21,91 3,98 37,62 22,38 12,84 11,35 

IIK/1435 13,24 41,50 31,52 13,08 10,29 6,01 28,84 18,60 8,00 9,66 

IIK/1450 6,41 34,90 27,86 17,50 19,37   5,32 20,20 16,69 10,31 

IIK/1465 17,43 15,97 30,50 14,57 11,51   9,88 19,63 5,84 9,25 

IIK/1480 12,42 11,50 21,03 8,68 11,16   19,94 19,33 9,94 9,05 

IIK/1490 10,92 22,70 14,49 8,74 10,79 4,01 23,77 15,59 5,17 10,58 

IIK/1500 6,53 15,55 8,61 7,84 6,38   16,60 7,69 5,07 5,56 

IIK/1510 2,93 10,03 5,53 5,56 8,28 3,15 15,63 9,29 4,94 6,95 

IIK/450 7,19 11,05 22,62 5,85 9,83           

IIK/465 17,71 28,48 29,04 11,33 13,66           

IIK/480 14,10 39,27 31,97 11,28 15,22   31,36 24,88     

IIK/495 18,23 35,57 27,37 13,99 21,67   35,14 20,71 0,39   

IIK/515 17,13 43,96 43,44 14,51 17,38     29,82 9,90 6,11 

IIK/540 18,04 50,74 46,82 18,20 16,05   29,10 30,93 3,92 7,18 

IIK/565 11,82 45,87 47,80 18,98 13,45   43,86 40,87     

IIK/582 18,42 53,92 42,16 16,37 12,92   54,23 45,37 6,69 7,44 

IIK/604 13,01 39,96 35,33 16,41 14,72   44,31 38,58 13,32 27,99 

IIK/619 18,75 40,09 39,82 15,20 15,65   25,00 37,80   6,86 

IIK/634 10,20 43,87 46,32 15,92 14,19   38,16 35,98 6,25 7,64 

IIK/654 16,80 39,10 45,09 12,51 18,51   24,96 40,60   7,54 

IIK/674 10,00 9,09 10,50               

IIK/679 20,35 42,02 44,30 11,84 23,73   17,13 27,60   9,82 

IIK/705 19,82 31,51 31,37 15,06 19,59   9,14 11,70 13,18 9,53 
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IIK/725 8,34 33,71 35,43 25,86 14,85   13,39 22,90 3,49 5,75 

IIK/745 13,49 39,13 28,07 14,96 13,98   20,45 13,17 8,32 4,86 

IIK/765 19,20 33,16 36,22 11,40 12,06 25,12 15,42 29,96 1,53 4,41 

IIK/788 14,43 38,78 40,73 25,49 42,69   18,33 26,32 8,10 6,48 

IIK/810 31,91 45,84 42,78 16,63 16,56 10,41 23,83 31,06 10,09 5,64 

IIK/830 37,70 41,89 42,34 20,13 14,29 31,50 23,83 29,48 8,66 12,08 

IIK/854 32,02 48,09 24,08 19,31 3,06 39,50 25,63 38,20 9,52 6,73 

IIK/875 16,70 35,02 43,70 25,60 23,40   14,83 25,26 2,70 9,75 

IIK/900 17,12 50,71 39,33 18,54 18,45 4,09 12,35 28,12 2,51 13,54 

IIK/920 18,86 25,06 34,35 11,97 15,12 45,10 8,06 26,14 6,63 11,80 

IIK/940 15,89 40,02 51,40 6,92 11,34   12,87 30,25 5,00 0,52 

IIK/960 18,50 41,26 32,91 14,49 19,64 7,70 20,11 10,28 12,85 12,99 

IIK/980 14,50 48,60 50,87 12,08 23,94   7,90 25,63 9,46 8,12 
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Příloha č. 8 – Tabulka hodnot max. vertikální složky deformací sekundárního ostění 

(Královopolský tunel) v časech 1 rok a 3 roky od uvedení stavby do provozu, , vč. změny 

v tomto období, hodnoty byly použity pro analýzu a vyhodnocení (viz tab. č. 19 a č. 20), 

[42], [43] 

 
 HODNOTY MAX. DEFORMACÍ 

 SEKUNDÁRNÍHO OSTĚNÍ OD ZPROVOZNĚNÍ  

(v mm) 

ČÍSLO 1 ROK 3 ROKY ROZDÍL HODNOT 

PROFILU TI TII TI TII TI TII 

39 10 32 10 38 0 0 

38 7 25 7 46 0 -21 

37 8 30 8 38 0 -8 

36 13 36 12 38 1 -2 

35 12 31 12 43 0 -12 

34 10 37 10 44 0 -7 

33 10 32 10 39 0 -7 

32 10 36 9 36 1 0 

31 7 37 7 41 0 -4 

30 8 35 8 35 0 0 

29 8 35 8 35 0 0 

28 8 30 8 45 0 -15 

27 8 32 8 35 0 -3 

26 10 12 9 39 1 -27 

25 11 11 12 43 -1 -32 

24 8 31 8 32 0 -1 

23 9 27 9 43 0 -16 

22 13 30 13 31 0 -1 

21 10 33 10 41 0 -8 

20 9 25 9 38 0 -13 

19 14 31 14 30 0 1 

18 18 25 18 47 0 -22 

17 12 34 12 43 0 -9 

16 15 33 15 34 0 -1 

15 17 27 17 33 0 -6 

14 14 36 14 32 0 4 

13 12 31 12 34 0 -3 

12 8 23 8 51 0 -28 

11 7 26 7 30 0 -4 

10 7 24 7 29 0 -5 

9 7 26 7 27 0 -1 
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8 7 37 7 28 0 9 

7 5 11 5 38 0 -27 

6 6 18 6 42 0 -24 

5 6 22 6 22 0 0 

 

HODNOTY DEFORMACÍ 1 ROK PO UVEDENÍ 

DO PROVOZU – HLOUBENÁ ČÁST 

   

  

TI 

(KVG.) 

Č profilu 45 44 43 42 41 40 2 1 

Staničení (km) 0,323 0,354 0,383 0,399 0,425 0,442 1,545 1,558 

Max.def. [mm] 25 30 37 40 28 19 44 35 

TII 

(KVG.) 

Č profilu 49 48 47 46 45 44 2 1 

Staničení (km) 0,305 0,331 0,354 0,373 0,394 0,428 1,549 1,562 

Max.def. [mm] 13 25 22 24 28 25 51 45 

 
       

  

HODNOTY DEFORMACÍ 3 ROKY PO UVEDENÍ DO PROVOZU 

- HLOUBENÁ ČÁST   

TI 

(KVG.) 

Č profilu 45 44 43 42 41 40 2 1 

Staničení (km) 0,323 0,354 0,383 0,399 0,425 0,442 1,545 1,558 

Max.def. [mm] 25 30 36 44 30 19 48 38 

TII 

(KVG.) 

Č profilu 49 48 47 46 45 44 2 1 

Staničení (km) 0,305 0,331 0,354 0,373 0,394 0,428 1,549 1,562 

Max.def. [mm] 14 26 18 35 33 38 54 46 

  
      

  

NÁRŮST HODNOTY DEFORMACÍ (SEDÁNÍ). ROZDÍL  

ZA 2 ROKY - HLOUBENÁ ČÁST 

  

  

TI 

(KVG.) 

Č profilu 45 44 43 42 41 40 2 1 

Staničení (km) 0,323 0,354 0,383 0,399 0,425 0,442 1,545 1,558 

Max.def. [mm] 0 0 1 -4 -2 0 -4 -3 

TII 

(KVG.) 

Č profilu 49 48 47 46 45 44 2 1 

Staničení (km) 0,305 0,331 0,354 0,373 0,394 0,428 1,549 1,562 

Max.def. [mm] -1 -1 4 -11 -5 -13 -3 -1 

 


