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28. ročník - č. 2/2019

Vážení čtenáři časopisu Tunel,
právě otevíráte číslo časopisu, které je v roce 2019 v pořadí první. 

Každý má nějaký ten dětský sen. Ten můj klukovský sen byl takový, že mne vždycky zajímalo, kam ubíhají koleje praž-

ského metra, když se oddělují doprava od hlavní trasy a míří někam do neznáma. Vždy jsem je pozoroval z prosklených 

oken dveří staré sovětské soupravy metra. Posléze mi někdo prozradil, že jsou to spojky jednotlivých tras metra. A tak jsem 

věděl, že např. před stanicí I. P. Pavlova bych se mohl odpojit a projet to až na trasu A. Dost jsem tedy v té době pochopil, jen 

za stanicí Pankrác (za mého mládí jménem Mládežnická) mi to jaksi nešlo do hlavy. Tam by se metro odpoutávalo z trasy 

C opravdu neznámo kam… Až nyní, po tolika letech, jsem z následujících článků časopisu Tunel nabyl dojmu, že se mi ten 

můj klukovský sen – odbočit za stanicí Pankrác – začal přibližovat. Nová trasa pražského metra, trasa D, letos snad konečně 

začne krůček po krůčku mít skutečnou reálnou tvář. Nejprve ve formě průzkumných podzemních děl v geologicky složitých 

prostředích a následně – uvidíme... Nepředbíhejme.

Číslo 1/2019 časopisu Tunel je věnováno jednak tradiční české projekční fi rmě METROPROJEKT Praha a.s., která si právě na pražském metru 

vybudovala renomé, a také komplexní průzkumné geotechnické fi rmě GeoTec-GS, a.s.

Nová trasa D pražského metra je ústředním tématem článků obou fi rem. Od celkové koncepce tohoto významného pražského projektu, přes již 

provedený geotechnický průzkum až po návrhy řešení průzkumných podzemních děl, v rámci kterých bude detailně in situ realizován komplexní 

průzkumný i monitorovací program v geologicky exponovaných místech nové trasy metra.

Další články jsou věnovány technologickému vybavení silničních tunelů či z hlediska horninového prostředí důležité a nepříjemné vlastnosti 

zemin – bobtnání. Za zmínku stojí určitě článek pojednávající o dlouhodobém monitoringu sanace sesuvu u východního portálu Tunelu Hřebeč. 

Geologické a geotechnické problémy, jak při jeho výstavbě, tak i následně po ní, byly u tohoto tunelu na stránkách časopisu již několikrát popsány.

Témata 1. letošního čísla časopisu uzavírají jednak článek věnovaný Ejpovickým tunelům, a to z pohledu BIM, a konečně i článek, který se věnuje 

výstavbě zahraniční podzemní stavby tunelového „řetězce“ Granitztal, konkrétně tunelům Langer Berg.

Vážení čtenáři časopisu Tunel, v době, kdy se k vám toto číslo dostává do rukou, bychom snad už mohli přibližně vědět, co od letošního roku 

můžeme očekávat. 

Přejme si tedy pevné zdraví, štěstí a radost. A nezapomínejme na své „dětské sny“…

RNDr. RADOVAN CHMELAŘ, Ph.D.
člen redakční rady časopisu Tunel

Dear TUNEL journal readers, 
You are just opening the journal issue which is the fi rst in 2019. 

Everybody has some childhood dream. My boyhood dream was that I was always interested in where Prague metro tracks run when they branch 

from the main route and head somewhere into the unknown. I always watched them through glazed windows of old Soviet metro trains. Later 

somebody revealed to me that there are tracks linking individual metro lines. So I knew that, for example, I could detach from Line C in front of 

I. P. Pavlova station and travel up to Line A. At that time I understood quite enough things, but could not understand the situation behind Pankrác 

station (in my youth named Mladeznicka). At that station metro would have detached from Line C to to me really unknown location. Only now, after 

so many years, I got impression from the papers to be published in this TUNEL issue that my boyhood dream – swerving behind Pankrác station – 

started to come near. The new line of Prague metro, the Line D, will fi nally, step by step, assume the real face. In the beginning having the form of the 

investigation underground workings in geologically complicated environments and subsequently – we will see .... We should not outrun the events. 

TUNEL issue 1/2019 is dedicated both to the traditional Czech designing company of METROPROJEKT Praha a. s., which has developed its 

good repute on Prague metro, and to the comprehensive geotechnical investigation company of GeoTec-GS, a. s.

The new Line D of Prague metro is the main theme of papers provided by both companies. Their topics range from the overall concept of this 

important Prague project, through the already completed geotechnical investigation, up to proposals for designing underground structures within 

the framework of which the comprehensive investigation and monitoring program will be realised in-situ, in geologically complicated locations of 

the new metro line. 

Other papers are dedicated to technical equipment of road tunnels or to the phenomenon of swelling, which is an important but unfavourable 

property of soils. Worth mentioning is certainly the paper informing about long-term monitoring of the stability of a landslide at the eastern portal of 

the Hřebeč tunnel. Geological and geotechnical problems encountered during the construction and subsequently, after its completion, have already 

been several times described on the pages of this journal. 

Themes of this year’s fi rst journal issue are ended by a paper dedicated to the Ejpovice tunnels viewed from the aspect of the BIM and a paper 

informing about the foreign underground construction, the Granitztal tunnel “chain”, concretely the Langer Berg tunnels. 

Dear readers of TUNEL journal, at the time when this issue is arriving in your hand, we probably could already know what we can expect from 

this year. 

Let us therefore wish each other good health, happiness and joy. And we should not forget our “childhood dreams” ...

 

RNDr. RADOVAN CHMELAŘ, Ph.D.
Member of the TUNEL journal Editorial Board
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DEAR COLEAGUES, 
TUNEL JOURNAL READERS,

I am very glad that I can, again after several years, greet 

you from this place of the journal on behalf of the company 

of METROPROJEKT Praha. Last time I had this opportunity 

over three years ago, so allow me small balance hindsight after 

relationships between Metroprojekt and Tunnels. 

Previous three years can be characterised by one senten-

ce as follows: Those years were certainly mean with oppor-

tunities for construction of tunnels, but designers were not 

completely idle, and so a concrete perspective of a revival is 

here now even for civil engineering. Recently completed realisations of 

underground construction projects are really scarce. In the fi rst place, it is 

the four kilometres long Ejpovice railway tunnel, where we participated in 

the work on the detailed design. After successful driving of Prague metro 

tunnels using modern TBMs, this tunnelling method was also successfully 

tested on a signifi cantly larger profi le of a railway tunnel. Of the other 

completed underground structures, I can only name the step-free access 

(a lift) connecting Wenceslas Square and Můstek A and Můstek B metro 

stations. It is true that it was not a large project in terms of its extent, but it 

posed a spatial and technical challenge for us. 

One of the tunnels we designed is currently under construction. It is the 

660m long double-track Deboreč tunnel on the Sudoměřice – Votice track 

section, where the conventional excavation proceeds using the NATM. 

Another of “our” tunnels is currently being prepared for realisation in 

the south of Bohemia, only waiting for the end of the ongoing tendering 

process. It is the 1000m long Pohůrka cut-and-cover tunnel on the D3 

motorway, located nearly in the urban area of České Budějovice (Úsilné 

– Hodějovice section).

An interesting urban underground construction project is nearing 

realisation in Brno, namely the new Osová – Kampus tramway track, of 

which, with respect to the terrain confi guration, a substantial part will 

run underground, including one tram stop. With some exaggeration, the 

construction of underground railway will be commenced in Brno. 

As an incorrigible optimist, I am tempted to incorporate even the Prague 

metro Line D among projects with the foreseeable start of construction 

operations. It is undoubtedly the largest underground construction project 

found at such an advanced stage of preparation. Some papers of this journal 

issue are dedicated to it, so let us keep fi ngers crossed that the works will 

commence this year, at least by sinking of shafts and driving exploratory 

tunnels. 

So much regarding an overview of our underground construction 

projects/designs viewed with a specifi c time perspective. The longer-term 

outlook for the development of interesting tunnel construction projects is 

also not bad. 

Of larger and large projects, we are preparing the 2.7km long Dejvice 

– Veleslavín mined tunnel and the Prague Dejvice railway station with 

following cut-and-cover sections, which will lie on the Prague – Airport 

– Kladno railway link. Further on we are preparing the over 1000m long 

Poříčí tunnel on the D11 motorway section from Trutnov to the state border 

and, fi nally, the preparation of the last part of the Prague City Circle Road, 

Pelc-Tyrolka – Štěrboholy (called “Vlasta”), in which we also participate, 

has started. 

Nevertheless, preparation of such projects has recently been a process 

hard to foresee from the aspect of time, despite all assurances regarding 

simplifi cation of legislation and acceleration of the process of obtaining 

administrative approvals. Some projects where the preparation has started 

only recently will be realised mainly by younger colleagues from the 

tunnelling profession. 

So this was my leading article on behalf of the 

company of Metroprojekt. I will be glad if you begin to 

read technical papers written by my colleagues and other 

professionals. I would like to assure all of our business 

friends and partners that I greatly appreciate the current (as 

well as future) interest in collaboration.

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ, 
ČTENÁŘI ČASOPISU TUNEL,

jsem velice rád, že vás opět po několika letech mohu z to-

hoto místa časopisu pozdravit jménem společnosti METRO-

PROJEKT Praha. Naposledy jsem měl tuto příležitost před 

více než třemi lety, a tak mi dovolte malé bilanční ohlédnutí 

za vzájemnými vztahy Metroprojektu a Tunelů. 

Jednou větou se poslední tři roky dají charakterizovat 

následovně: Tyto roky byly v Česku určitě skoupé na pří-

ležitosti pro výstavbu tunelů, projektanti však zcela neza-

háleli, a tak je zde nyní konkrétní perspektiva oživení i pro 

stavitele.

Dokončených realizací podzemních staveb je z poslední doby oprav-

du poskrovnu. Především je to čtyřkilometrový železniční tunel Ejpovi-

ce, kde jsme se podíleli na realizačním návrhu. Po úspěšné ražbě tunelů 

pražského metra moderními štíty byla rovněž úspěšně prověřena tato 

metoda ražby ve výrazně větším profi lu tunelu železničního. Z dalších 

dokončených podzemních staveb už mohu jmenovat pouze bezbariéro-

vý přístup (výtah), spojující Václavské náměstí a stanice metra Můstek 

A a Můstek B. To sice nebyla rozsahem velká stavba, ale o to větší 

prostorový a technický oříšek.

Jeden z tunelů podle našeho návrhu je momentálně rozestavěný, a to 

660 m dlouhý dvojkolejný tunel Deboreč na traťovém úseku Sudoměři-

ce – Votice, kde probíhá konvenční ražba NRTM.

Další „náš“ tunel se k realizaci bezprostředně chystá na jihu Čech, 

jen co bude uzavřen probíhající tendr. Jedná se o 1000 m dlouhý hlou-

bený tunel Pohůrka na dálnici D3, téměř v intravilánu Českých Budějo-

vic (úsek Úsilné – Hodějovice).

K realizaci se blíží i zajímavá městská podzemní stavba v Brně, a to 

nová tramvajová trať Osová – Kampus, která bude vzhledem ke kon-

fi guraci terénu z podstatné části pod zemí, včetně jedné tramvajové 

zastávky. S trochou nadsázky tak bude v Brně zahájena výstavba pod-

zemní dráhy. 

Jako nenapravitelný optimista mám pokušení zařadit mezi projekty 

s dohlédnutelným zahájením výstavby i trasu D pražského metra. Je to 

v naší zemi bezpochyby nejrozsáhlejší podzemní projekt v tak pokroči-

lém stadiu přípravy. Jsou mu věnovány některé články tohoto čísla ča-

sopisu, tak si jen držme palce, aby byl letos zahájen alespoň hloubením 

šachet a ražbou průzkumných štol.

Tolik přehled našich podzemních projektů s konkrétní časovou per-

spektivou. Dlouhodobější výhled na výstavbu zajímavých tunelových 

staveb však také není špatný. 

Z větších a velkých projektů chystáme na železničním spojení Praha 

– Letiště – Kladno 2,75 km dlouhý ražený tunel Dejvice – Veleslavín 

a podzemní železniční stanici Praha Dejvice s navazujícími hloubenými 

úseky. Dále chystáme více než 1000 m dlouhý dálniční tunel Poříčí na 

úseku D11 Trutnov – státní hranice a konečně se rozběhla i příprava 

poslední části pražského městského okruhu Pelc-Tyrolka – Štěrboholy 

(řečeného „Vlasta“), na které se rovněž podílíme.

Příprava takových staveb je ovšem v poslední době proces časově 

těžko předvídatelný, přes všechna ujišťování o zjednodušení legislativy 

a urychlování postupu úředních povolení. Některé projekty v začátcích 

přípravy tak budou stavět zejména mladší kolegové z oboru.

Tolik můj úvodník za fi rmu Metroprojekt. Budu rád, když se nyní 

začtete do odborných příspěvků mých kolegů i dalších odborníků. Chci 

ujistit všechny naše obchodní přátele a partnery, že si velmi vážím do-

savadního (i budoucího) zájmu o spolupráci.

ING. DAVID KRÁSA

generální ředitel, METROPROJEKT Praha a.s.
General Director, METROPROJEKT Praha a.s.
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DEAR READERS,
I would like, on behalf of GeoTec-GS, a. s., to introduce papers 

presented in this issue of TUNEL journal, representing results 

of our professional experience focused on the preparation and 

realisation of underground construction projects. At the same 

time, allow me to briefl y mention the history of our company.

Last year, the company entered the already third decade of its 

existence. It was founded in 1997 with relatively narrow focus on 

geotechnical investigation for the preparation of design for the 

modernisation of railway corridors. Over the years, the company 

was growing and could orient itself even on other market segments 

than railway construction projects. In this way it gained a signifi cant share 

in engineering planning and subsequent realisation of road and motorway 

projects, industrial areas and structures for community amenities. The 

activities of the company in the fi eld of geotechnical consultancy for large 

open-cast coal mines are also non-negligible. 

In recent years, we realised geotechnical investigation for the majority of 

construction projects for railway tunnels in the Czech Republic. As examples, 

I can mention the new railway link project in Prague, four tunnels on the 

railway corridor II between Česká Třebová and Olomouc, the Prague-Beroun 

tunnel and the recently brought into service Ejpovice tunnels in railway 

corridor III, and the majority of tunnels on railway corridor IV from Prague 

to České Budějovice. 

We even participated in the engineering planning for road and motorway 

construction projects by geotechnical investigation for important tunnel 

structures, such as the Cholupice tunnels on the SOKP 513 project, the 

Kamenná Vrata tunnel on the D3 0301 motorway section between Prague and 

Jílové u Prahy, the Poříčí and Opevnění tunnels on the D11 1109 motorway 

construction section, the Homole tunnel on the D35 motorway in the Ostrov 

– Vysoké Mýto section, and two tunnels, Kramolna and Dolní Radechová, on 

the road I/33 by-pass around Náchod. 

The company of GeoTec-GS, a. s., even signifi cantly contributes to the 

development of transport infrastructure of towns and municipalities. Of all 

projects, let us mention the today already operating metro line 5A and the 

Prague metro line D being under preparation. Of the foreign projects, it is 

the TENT-T project in Bratislava which interconnects the right bank and left 

bank of the Danube River by a railway tunnel. 

Geotechnical supervision and monitoring of completed underground 

structures is also a continually developing activity of the company. We 

participated, fully or in collaboration with our business partners, in geotechnical 

supervision and monitoring for the construction of the Cholupice tunnels, the 

exploratory gallery for the New Railway Link in Prague under Vítkov Hill, 

drainage galleries at the construction of the Prague – Pavlov section of the D6 

motorway, the Prackovice and Radejčín tunnels on the construction of the D8 

motorway across the České Středohoří highlands, the Motol station on metro 

Line 5A and the step-free access to I. P. Pavlova station on Prague metro Line 

C and others. At present, we carry out pre-construction hydrogeological and 

geotechnical monitoring of several underground construction projects being 

under preparation and operational monitoring of the Hřebeč tunnel on the 

I/35m road. 

The intentions of the current government to increase the proportion of 

investment into modernisation and continuing development of road and 

railway infrastructure, as well as the promise of the new Prague management 

to accelerate the preparation and commencement of the construction of metro 

Line D or construction of missing sections of the City Circle Road (internal 

ring) give promise of the possibility of further developing the underground 

structural engineering and, at the same time, developing the 

above-described main fi elds of our work. 

I am convinced that the following papers concretely 

document the above-mentioned broad scope of our activities 

and believe that each reader will be attracted by at least 

some of them.

I wish you pleasant reading. 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
jménem vedení společnosti GeoTec-GS, a.s., bych rád 

uvedl příspěvky prezentované v tomto čísle časopisu Tunel, 

které reprezentují výsledky našich odborných zkušenos-

tí, zaměřených na přípravu a realizaci podzemních staveb. 

Současně mi ale dovolte, abych stručně připomněl historii 

naší společnosti.

V loňském roce společnost vstoupila již do třetího deseti-

letí své existence. Byla založena v roce 1997 s poměrně úz-

kým zaměřením na geotechnické průzkumy pro projektovou 

přípravu modernizace železničních koridorů. V průběhu let 

se společnost rozrůstala a mohla se vedle železničních staveb orientovat 

i na jiné segmenty trhu. Získala tak nezanedbatelný podíl na investiční 

přípravě i při následné realizaci silničních a dálničních staveb, průmys-

lových areálů a objektů občanské vybavenosti. Neopominutelné je také 

působení společnosti v oboru geotechnického poradenství pro povrcho-

vé uhelné velkolomy.

V uplynulých letech jsme tak na území České republiky realizova-

li geotechnické průzkumy pro většinu železničních tunelových staveb. 

Příkladem jsou např. Nové železniční spojení v Praze, čtyři tunely na 

II. železničním koridoru mezi Českou Třebovou a Olomoucí, tunel Pra-

ha – Beroun a nedávno otevřené Ejpovické tunely na III. železničním 

koridoru a většina tunelů na IV. železničním koridoru z Prahy do Čes-

kých Budějovic. 

Také při investiční přípravě silničních a dálničních staveb ČR jsme 

se geotechnickými průzkumy podíleli na projektování významných tu-

nelových staveb, jako např. Cholupických tunelů na stavbě SOKP 513, 

tunelu Kamenná vrata na dálnici D3 0301 Praha – Jílové u Prahy, tunelů 

Poříčí a Opevnění na stavbě dálnice D11 1109, tunelu Homole na dálni-

ci D35 v úseku Ostrov – Vysoké Mýto a dvou tunelů Kramolna a Dolní 

Radechová na obchvatu silnice I/33 okolo Náchoda. 

Společnost GeoTec-GS, a.s., významně přispívá i k rozvoji dopravní 

infrastruktury měst a obcí. Za všechny akce jmenujme dnes již provo-

zovanou trasu 5.A a připravovanou trasu D pražského metra. Ze zahra-

ničních akcí pak projekt TEN-T v Bratislavě, propojující pravý a levý 

břeh Dunaje železničním tunelem.

Stále se rozvíjející činností společnosti je také geotechnický dozor 

a monitoring na realizovaných podzemních stavbách. Zcela, nebo ve 

spolupráci s našimi obchodními partnery, jsme se tak podíleli na geo-

technickém dozoru a monitoringu při stavbě již zmíněných Cholupic-

kých tunelů, průzkumné štoly pro Nové železniční spojení v Praze pod 

Vítkovem, odvodňovacích štol na stavbě dálnice D6 Praha – Pavlov, 

tunelů Prackovice a Radejčín na stavbě dálnice D8 přes České středo-

hoří, stanice Motol na trase 5.A a bezbariérového zpřístupnění stanice 

I. P. Pavlova na trase C pražského metra a dalších. V současné době 

zajišťujeme také představební hydrogeologický a geotechnický monito-

ring některých připravovaných podzemních staveb a provozní geotech-

nický monitoring tunelu Hřebeč na silnici I/35.

Záměry současné vlády zvyšovat podíl investic do modernizace 

a další výstavby silniční a železniční infrastruktury, stejně jako příslib 

nového vedení hlavního města Prahy urychlit přípravu a zahájení stavby 

trasy metra D či stavby chybějících úseků vnitřního městského okruhu, 

dávají příslib možnosti dalšího rozvoje podzemního stavitelství, a sou-

časně i výše popsaným hlavním oborům naší činnosti. 

Jsem přesvědčen, že následující články konkrétně dokládají výše po-

psaný široký záběr našich činností, a věřím, že každého čtenáře alespoň 

některý z nich zaujme.

Přeji Vám příjemné počtení.

MGR. FILIP DUDÍK

ředitel společnosti GeoTec-GS, a.s.
Director of GeoTec-GS, a.s.
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INTRODUCTION

The current network of Prague metro with the aggregate 

operational length of 65.2km has three lines (A, B, C) with 

61 stations on them.

The fourth line of the Prague metro, which had already been 

incorporated into initial considerations regarding the metro 

network in Prague, assumed at present the form of a concrete 

technical proposal. It is a linear transport construction project and 

any investment of this type is always under preparation for many 

years. At this type project, everything starts by the land-use and 

transportation solution. Nothing has been underestimated in the 

case of the Line D in this respect. There has always been consensus 

that the southern part of the city needs a high-capacity, preferably 

rail-bound backbone line for public transport. And so the Line 

D has been spatially delimited in the Master Plan for the City of 

Prague since the 1990s, and later even in the Principles of land-use 

development, as a link between the southern sector of Prague and 

the downtown (see Fig. 1).

IMPORTANCE OF THE FOURTH METRO LINE FOR 
TRANSPORT IN PRAGUE 

The basic 10.6km long fi rst section of the Line D (marked as 

I.D) comprises ten stations. It starts in the downtown near Náměstí 

Míru station on the Line A, further continues through the following 

stations: Náměstí Bratří Synků, Pankrác (crossing with the Line C), 

Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, 

Písnice and Depo Písnice. 

Already the fi rst stage, the Pankrác – Depo Písnice section, 

deals with two big problems of public mass transport in Prague:

• It will principally improve the problematic traffi c situation in 

the western part of the southern sector of the city (Krč, Lhotka, 

Novodvorská, Libuš etc.), where ca 150,000 of citizens 

dwell. They can use only buses for the public transport to the 

downtown and transfer to metro line C in Kačerov. 

• It will provide the desirable continuity of bus traffi c and part 

of individual vehicular transport from the southern part of the 

ÚVOD

Současná síť pražského metra s celkovou provozní délkou 

65,2 km má tři trasy (A, B, C), na kterých je umístěno 61 stanic.

Čtvrtá trasa pražského metra, která byla zahrnuta již do prvních 

úvah o síti metra v Praze, nabyla v současnosti podoby konkrétního 

technického návrhu. Jedná se o liniovou dopravní stavbu a přípra-

va každé takové investice trvá dlouhou řadu let. U projektu tohoto 

typu vše začíná dopravně-urbanistickým řešením a u trasy D ne-

bylo v tomto ohledu nic podceněno. Vždy byla shoda na tom, že 

jižní část města potřebuje kapacitní, nejlépe kolejovou, páteřní tra-

su veřejné dopravy. A tak je trasa D již od devadesátých let 20. 

století prostorově vymezena v Územním plánu města a později 

i v Zásadách územního rozvoje, jako propojení jižního sektoru 

Prahy s centrem (obr. 1).

VÝZNAM ČTVRTÉ LINKY METRA PRO DOPRAVU V PRAZE

Základní první úsek trasy D (označený I.D) o délce 10,6 km za-

hrnuje deset stanic. V centru začíná u stanice Náměstí Míru na trase 

A, dále pokračuje stanicemi Náměstí bratří Synků, Pankrác (kříže-

ní s trasou C), Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové 

Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice.

Již první etapa, úsek Pankrác – Depo Písnice řeší dva velké 

problémy veřejné dopravy osob v Praze:

• Zásadně zlepší problematickou dopravní situaci v západní 

části jižního sektoru města (Krč, Lhotka, Novodvorská, Libuš 

atd.), kde bydlí cca 150 000 obyvatel. Ti mohou jako veřejnou 

dopravu do centra využít pouze autobusy a na Kačerově pře-

stup na metro C. 

• Zajistí žádoucí podchycení autobusové dopravy a části indivi-

duální automobilové dopravy z jižní části příměstského regi-

onu ve stanicích Písnice a Depo Písnice, tzn. v okrajové části 

města (terminály autobusové dopravy, parkoviště P+R).

Vyřešení těchto problémů má ekologický přínos, zejména pro úze-

mí Prahy 4. Podstatná část dosud povrchové dopravy (auta, autobusy) 

se přemístí do vlaků metra. Zejména cestující z regionu projedou Pra-

hu 4 vlakem pod zemí a vystoupí jen ten, kdo tam má cíl své cesty.

TRASA D – KDY SE ZAČNE STAVĚT ČTVRTÁ LINKA TRASA D – KDY SE ZAČNE STAVĚT ČTVRTÁ LINKA 

PRAŽSKÉHO  METRA?PRAŽSKÉHO  METRA?

LINE D – WHEN WILL THE CONSTRUCTION OF THE FOURTH LINE LINE D – WHEN WILL THE CONSTRUCTION OF THE FOURTH LINE 

OF PRAGUE METRO COMMENCE?OF PRAGUE METRO COMMENCE?

DAVID KRÁSA, LIBOR MARTÍNEKDAVID KRÁSA, LIBOR MARTÍNEK

ABSTRAKT
Článek se snaží přiblížit aktuální stav návrhu a přípravy projektu trasy D pražského metra. Věříme, že zevrubnější informace o tak vel-

kém a rozsáhlém projektu, který může pozitivně změnit velkou část hlavního města, si zaslouží pozornost. Budete seznámeni se základními 
východisky návrhu, jako jsou dopravně-urbanistické řešení trasy, základní přínosy projektu, návrh dopravního systému atd. Druhá část 
textu se pak soustředí na stavební návrh tunelových částí, který je přímo závislý na etapizaci a postupu jejich výstavby. 

ABSTRACT
The paper tries to describe the current state of the design and preparation of the project for Line D of Prague metro. We believe that 

more detailed information about so big and expansive project, which can positively change a large part of the capital, deserves attention. 
You will be acquainted with basic starting points of the design, such as the land-use and transportation solution to the line, fundamental 
contributions of the project, design of the transport system etc. Second part of the text is focused on the civil engineering design of tunnel 
parts, which directly depends on the construction staging and process.
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suburban region in Písnice and Depo Písnice stations, i.e. in the 

outskirts of the city (bus transport terminals, P+R parking lots) 

Solving those problems means an environmental contribution, 

fi rst of all for the area of Prague 4. A signifi cant part of the so 

far surface traffi c (cars, buses) will move to metro trains. Mainly 

people travelling from this region will pass underground and only 

passengers who will have the target of their travel in the region will 

get off.

STAGING OF SECTION I.D AND PERSPECTIVES 
OF FURTHER CONTINUATION OF THE LINE 

The fi rst stage of the project, which is most necessary for 

transport, is the Pankrác – Depo Písnice section; the second stage, 

Pankrác – Náměstí Míru section, should continue on from this 

stage. Those stages are being actively prepared (see Fig. 1). 

The fi rst option for the development in perspective is the 

continuation of the Line D northwards from Náměstí Míru sta-

tion. Heading of the line to the centre in the area of Náměstí 

Republiky Square, Peterské Náměstí Square and, in a more distant 

perspective, possibly even to the area of the district of Žižkov is 

currently pursued. 

The second option is the development of railway track 

southwards, to the region. Apart from the possibility of direct 

continuation of the metro route from Depo Písnice 

station area, even possible route of tramway track or 

railway track is under discussion. 

As the third option, the pre-prepared branching of 

the line to the region of Modřany from Nové Dvory 

station comes forward. 

CURRENT STATE OF PREPARATION 
OF THE LINE D DESIGN 

The tender for the  design documentation and 

engineering services was called by the project 

owner – the Prague Public transport Company Inc. 

– in the form of public bidding in 2009 and practical 

activities commenced in 2010. The following work 

was completed during the course of eight years of 

active preparation: 

  •   The land-use transportation design– review of the 
design for the line route and locations of stations, 
a change of the Preliminary Design; 

 •   The Environmental Impact Assessment (EIA) – 

the positive assessment issued in 2011;
 •   The Feasibility Study – the design meets the 

criteria for economic effectiveness for funding 
from EU funds;

 •   Design documentation for issuance of zoning and 

planning decision – processed in 2010–2012; 
zoning and planning decision issued in 10/2013; 
after the appeal had been resolved it became 
legally valid in 7/2014;

 •   The Final Design documentation – processed in 
2014–2015; application for construction permit 
submitted in 6/2016;

 •   The tender design – processed for the Pankrác – 
Olbrachtova initiation section (2017–2018);

 •   Change in the fi nal design – Pankrác – Nové 
Dvory,namely Nádraží Krč and Nemocnice Krč 
stations (spring 2019);

 •   Tender design – Olbrachtova – Nové Dvory 
section (2019–2020).

ETAPIZACE ÚSEKU I.D A PERSPEKTIVY DALŠÍHO 
POKRAČOVÁNÍ TRASY 

První a dopravně nejpotřebnější etapou projektu je úsek Pankrác 

– Depo Písnice, na ni by měla navázat II. etapa Pankrác – Náměstí 

Míru. Tyto etapy jsou aktivně připravovány (obr. 1).

První rozvojovou možností ve výhledu je pokračování trasy D ze 

stanice Náměstí Míru na sever. Aktuálně je sledováno směřování 

do centra v prostoru náměstí Republiky, Petrského náměstí a ve 

vzdálenějším výhledu případně i do prostoru Žižkova.

Druhou možností je rozvoj kolejové trasy na jih do regionu. Kro-

mě možnosti přímého pokračování trasy metra je z oblasti stanice 

Depo Písnice diskutováno rovněž případné vedení nové tramvajové 

trati nebo železniční stopy.

Jako třetí možnost se nabízí předem připravené větvení trasy do 

Modřan ze stanice Nové Dvory.

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY PROJEKTU TRASY D

Zadání projektové dokumentace a inženýrské činnosti bylo in-

vestorem – Dopravním podnikem hl. m. Prahy – vyhlášeno formou 

veřejné obchodní soutěže v roce 2009 a praktická činnost byla za-

hájena v roce 2010. Za 8 let aktivní přípravy proběhlo následující:

• Dopravně-urbanistické řešení – revize návrhu trasy a umístění 
stanic, změna ÚP;

Obr. 1 Trasa D – přehledná situace
Fig. 1 Line D – general plan 
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BASIC DESIGN PARAMETERS 

The whole section I.D between Náměstí Míru and Depo Písnice 

stations (see Fig. 2):

• length of operated line  . . .  10.6km;

• number of stations  . . . . . . .   10 (4 mined, 5 cut-and-cover 

and 1 at- grade station);

• dimensions of tunnels 

and trains, height/length 

and platforms, longitudinal 

gradients up to 40‰  . . . . .  compatible with lines A,B,C;

• peak capacity of the line  . .  10,500 passengers per hour.

Pankrác-Depo Písnice section currently under preparation:

•  operated line length  . . . . .  7.9km;

•  number of stations  . . . . . .   8 (3 mined, 4 cut-and-cover 

and 1 at-grade station).

TRANSPORT SYSTEM OF THE NEW METRO LINE 

From the aspect of the metro transport system, the design for the 

new metro line became for the author as well as the project owner 

(the Prague Public Transit Company Inc.) an opportunity to shift 

the technology level of the existing system of the Prague metro for 

a generation higher. The designers used information available and 

contacts on operators of modern metro systems in many European 

• Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) – 2011 vydán klad-
ný posudek;

• Feasibility Study – projekt splňuje kritér ia ekonomické efektiv-
nosti pro fi nancování z fondů EU;

• Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – zpracována 
2010–2012, ÚR vydáno 10/2013 a po vyřešení odvolání naby-
lo právní moci v 7/2014;

• Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – zpracována 
2014–2015, žádost o SP podána 6/2016;

• Dokumentace pro provedení stavby (DPS), resp. pro vý-

běr zhotovitele – zpracována pro iniciační úsek Pankrác – 
Olbrach tova (2017–2018);

• Změna DSP – Pankrác – Nové Dvory, zejm. stanice Nádraží 
Krč a Nemocnice Krč (jaro 2019);

• DPS – úsek Olbrachtova – Nové Dvory (2019–2020).

ZÁKLADNÍ PARAMETRY NÁVRHU 

Celý úsek I.D Náměstí Míru – Depo Písnice (obr. 2):

• provozní délka  . . . . . . . . . .  10,6 km;

• počet stanic  . . . . . . . . . . . .   10 (4 ražené, 5 hloubených 

a 1 povrchová stanice);

• rozměry tunelů a vlaků, 

výška/délka a nástupišť, 

podélné sklony do 40 ‰ . . .  kompatibilní s trasami ABC;

Obr. 2 Podélný řez trasou I.D
Fig. 2 Longitudinal section through Line I.D 

Obr. 3 Vlak metra s automatickým provozem bez strojvůdce (Dubai)
Fig. 3 Fully automatically operated metro without a driver (Dubai)

Obr. 4 Bezpečnostní stěna na nástupišti (design)
Fig. 4 Safety screen on a platform (design) 

provozní délka 7,9 km operating lengt 7.9km provozní délka 2,7 km operating lengt 2.7km

I. etapa – stage I II. etapa – stage II
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• špičkové zatížení trasy . . . .  10 500 os/hod.

Aktuálně připravovaný úsek Pankrác – Depo Písnice:

•  provozní délka  . . . . . . . . .  7,9 km;

•  počet stanic . . . . . . . . . . . .   8 (3 ražené, 4 hloubené 

a 1 povrchová stanice).

DOPRAVNÍ SYSTÉM NOVÉ TRASY

Z hlediska vlastního dopravního systému metra se návrh nové 

trasy stal, jak pro jeho autora, tak pro investora (Dopravní podnik 

hl. m. Prahy, DPP), příležitostí posunout technologickou úroveň 

stávajícího systému pražského metra o generaci výše. Projektanti 

využili dostupné informace i kontakty na provozovatele moderních 

systémů metra v řadě evropských metropolí a ty promítli do tech-

nického řešení. Mezi základní atributy návrhu patří:

• metro s plně automatizovaným provozem bez strojvůdce, vše-

obecně ve světě označované pojmem „driverless“ (obr. 3);

• moderní lehké vlakové soupravy, podélně průchozí mezi vozy;

• bezpečnostní stěny mezi nástupištěm a kolejemi s posuvnými 

dveřmi – zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu (obr. 4);

• nejmodernější generace zabezpečovacího a řídicího systému 

CBTC – řízení jízdy vlaků s pohyblivým blokem – fl exibilita 

a zkrácení intervalů.

Takto pojatá trasa sice nebude zcela kompatibilní s provo-

zem na stávající síti metra, neboť na ní bude jiné zabezpečovací 

zařízení, jiný systém organizace řízení provozu a jiná vozidla. 

Kompatibilita nového systému však bude zachována v oblasti 

prostorové (průjezdní průřez, délka a výška nástupišť) a v sys-

tému napájení i přenosu trakční energie na vozidlo. Bude tedy 

umožněno manipulační protažení vozidel stávajících tras po tra-

se D a naopak, a to po jednokolejové traťové spojce mezi stanicemi 

Olbrachtova D a Pankrác C.

Základními důvody pro návrh nového, plně automatického sys-

tému, opět podle jasně prokázaných světových zkušeností, jsou:

• vyšší provozní spolehlivost;

• výrazně vyšší schopnost operativního přizpůsobení provozu 

přepravní poptávce;

• nižší provozní náklady.

Nový kvalitativně vyšší dopravní systém trasy D na úrovni 

nově budovaných moderních dopravních systémů ve světě se 

může stát v budoucnu zárodkem pro postupné systémové vy-

lepšení stávajících tras A, B i C. Jako první by se mohla na-

bízet nejzatíženější trasa pražského metra C, kde by přechod 

na vyspělejší zabezpečovací a řídicí systém umožnil zkráce-

ní provozních intervalů a tím odpovídající zvýšení přepravní 

kapacity.

URBANISTICKÉ PŘÍNOSY NOVÉ TRASY

Z urbanistického hlediska nová trasa nepochybně podnítí rozvoj 

města v okolí stanic, a to jak developerské výstavby, tak veřejné-

ho prostoru. Městotvorný urbanistický účinek nového komfortní-

ho dopravního spojení lze očekávat již během výstavby a vzrůst 

kvality městského prostředí a veřejného prostoru bezprostředně po 

jejím dokončení. Stejně tomu bylo u ostatních tras metra v Praze 

i v jiných metropolích i jiných světových metropolích.

Návrh vychází ze základní zásady dopravního urbanismu, že ve-

řejná doprava je služba, která má být optimálně na dosah v místech 

přepravní poptávky, má umožnit komfortní cestování a co nejjed-

nodušší přestupní vazby mezi různými linkami i různými druhy 

dopravy. Jinými slovy služba, která na sebe upozorňuje právě tak, 

aby ji bez problémů našel každý, kdo ji může potřebovat.

Základním principem pro návrh začlenění stanic do veřejného 

prostoru bylo, zejména v jižní části Prahy mimo centrum, umož-

metropolises and refl ected them in the technical design. The 

following design attributes belong among the fundamental ones:

• fully automatically operated metro without a driver, generally 

referred to in the world as “driverless” system (see Fig. 3);

• modern light-weight trains, passable in the longitudinal 

direction through train cars;

• safety screens between the platform and rails with platform 

screen doors – increasing safety and fl uency of operation (see 

Fig. 4);

• the most modern generation of the CBTC signalling and control 

system – rides of trains with a movable block – fl exibility and 

reduction of intervals.

On the one hand, the route conceived in this way will not be 

fully compatible with the operation on the current metro network 

because there will be a different signalling system, different 

system of organisation of operation control and different train 

cars. On the other hand, the compatibility of the new system 

will be maintained as far as spatial conditions (clearance 

profi le, length and height of platforms) and the power supply 

and transmission of traction energy to train cars are concerned. 

It means that it will be possible to pull trains running along 

the existing routes along the Line D and vice versa, along the 

single-track connection line between Olbrachtova station (line D) 

and Pankrác station (line C). 

The basic reasons for the design of a new fully automated system, 

again following the clearly proved world-wide experience, are as 

follows:

• higher operating reliability;

• signifi cantly higher ability of operative adaptation of the 

operation to the transportation demands;

• lower operating costs.

The new higher-quality transportation system of the Line D 

designed at the level of newly developed modern transportation 

systems in the world can become a germ for gradual systematic 

upgrading of the existing lines A, B and C. The most busy Prague 

metro line C could offer itself in the fi rst place. The transition to 

more advanced signalling and control system on this line would 

reduce the operating intervals and, by this measure, adequately 

increase the carrying capacity. 

LAND-USE CONTRIBUTION OF THE NEW LINE 

From the land-use point of view, the new line will undoubtedly 

encourage development of the city (both new projects and public 

space) in the surroundings of stations. The city-forming land-use 

effect of the new comfortable transport link can be expected already 

during the construction, whilst the improvement in the quality of 

the urban environment and the public space immediately after its 

completion. The same process was experienced at the other metro 

lines in Prague and other metropolises in the world. 

The design proceeds from a fundamental principle of transport 

urbanism that public transit is a service which is to be within 

reach, as an optimum, at locations of transit demands, to allow for 

comfortable travelling and as simple transfer relationships between 

various transport modes. In other words, to be a service which 

attracts attention by allowing anyone who may need it to fi nd it 

without problems. 

The basic principle for the design of the incorporation of stations 

into public space was, fi rst of all, in the southern part of Prague, 

outside the centre, that direct exit from a platform to the surface, to 

a simple light-weight concourse hall (see Fig. 5), with the objective:
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nit přímý výstup z nástupiště na povrch do 

jednoduchého lehkého vestibulu (obr. 5) 

s cílem:

• minimalizovat investiční náklady bez so-

litérních architektonických dominant;

• umožnit v budoucnu snadné začlenění 

stanic do nové zástavby v jejich bezpro-

středním okolí.

Jelikož rozvoj v okolí stanic není defi no-

ván s takovým předstihem, jako umístění lin-

ky metra, nelze jej ještě konkrétně uchopit. 

Z toho důvodu byl zvolen koncept maximální 

otevřenosti a jednoduchosti – to znamená na 

povrchu návrh, který bezchybně splní svou 

dopravní funkci a zároveň co nejméně omezí 

budoucí rozvoj. 

V současné době se však v lokalitách dvou 

stanic – Nemocnice Krč a Nádraží Krč 

– začal vývoj ubírat jiným směrem. Vlast-

ník rozhodujících okolních pozemků přišel 

s vlastním záměrem developerského rozvoje 

v bezprostředním okolí těchto stanic a s tímto 

záměrem je v úrovni studie nově zkoordinována podoba povrcho-

vých objektů obou stanic. Pokud se tento nadějně připravený úmysl 

podaří, bude to první případ v Praze, kdy by nové stanice metra 

byly zároveň stavebně začleněny do výsledného veřejného prosto-

ru a nové okolní zástavby.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ A DESIGN STANIC

Tento prvek návrhu metra, jako dopravní stavby, je vnímán velmi 

citlivě jak politickou reprezentací, tak částí veřejnosti. Není divu – 

je to viditelná vizitka investora i autora návrhu a v týmu autorů je 

mu věnována odpovídající pozornost.

Architektonické řešení stanic bylo na základě usnesení Rady 

hl. m. Prahy z 7/2015 široce prodiskutováno, upraveno a leckde 

i přepracováno s odborníky z Institutu plánování a rozvoje (IPR) 

a v 8/2016 vznikla dohoda DPP, IPR a autorů o výsledném archi-

tektonickém řešení stanic.

Na trase D bude návrh architektů (obr. 6) doplněn a obohacen ve 

spolupráci s výtvarníky, jako tomu bylo u všeobecně uznávaných 

prvních tras pražského metra.

• to minimise investment costs without solitaire architectural 

dominants;

• to allow for incorporation of stations into the new urban 

development existing in the close vicinity in the future.

Since the development in the vicinity of the stations is not defi ned 

in such an advance as the placement of a metro line, it cannot be dealt 

with concretely yet. For that reason a concept of maximum openness 

and simplicity was chosen – it means a design for the surface which 

will correctly fulfi l its transport-related function and, at the same 

time, limiting the future development as little as possible. 

But the current development in the localities of two stations, 

Nemocnice Krč and Nádraží Krč, started to move in another 

direction. The owner of crucial plots of land came with their 

own development intention in the immediate vicinity of those 

stations and the design of the at-grade structures of both stations 

at the level of a study is newly corrected by this intention. If 

this promisingly prepared intention succeeds, it will be the fi rst 

case in Prague when new metro stations will be at the same time 

structurally incorporated into the resultant public space and the 

urban development of new surroundings. 

ARCHITECTURAL DESIGN AND DESIGN 
OF STATIONS 

This element of the metro design as a transport 

construction project is per cei ved very sensitively 

both by political repre sentation and a part of the 

public. No wonder – it is a visible visiting card of the 

project owner and author of the design, and adequate 

attention is paid to it in the team of authors. 

On the basis of the resolution of the Prague City 

Council from 7/2015, the architectural design of 

stations was widely discussed, modifi ed and many 

times even reworked jointly with professionals 

from the Institute of Planning and Development 

(hereinafter referred to as IPR) and a new agreement 

of the Prague Public Transit Company Inc., the IPR 

and authors about the resultant architectural design 

of stations, which originated in 8/2016. 

On the Line D, the architectural design (see Fig. 6) 
Obr. 6 Stanice Nemocnice Krč (vizualizace) 
Fig. 6 Nemocnice Krč station (visualisation) 

Obr. 5 Nadzemní vestibul stanice Nové Dvory (vizualizace)
Fig. 5 At-grade concourse hall of Nové Dvory station (visualisation)
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I. ETAPA: PANKRÁC – DEPO 
PÍSNICE – ZAHÁJENÍ REALIZACE 
A NÁVRH POSTUPU VÝSTAVBY 

Projekt trasy I.D se připravuje už sku-

tečně delší dobu, už by bylo opravdu na 

čase začít s jeho realizací. Konkrétním 

postupem pro co nejranější zahájení se za-

bývala Studie fázování postupu výstavby 

z 3/2017, na základě které bylo rozhodnu-

to o následujícím:

• První stavební práce budou prová-

děny na doplňujícím geotechnickém 

průzkumu, zejména pro stanici Pan-

krác, částečně i pro Olbrachtovu. 

Jedná se o průzkumné šachty a tu-

nely, prováděné báňským způsobem, 

zejména do prostoru budoucí polohy stanice Pankrác D pod 

stanicí Pankrác C, kde jsou komplikované geologické po-

měry a bude třeba provést a vyhodnotit i pokusy zlepšování 

vlastností zemin a hornin injektáží. Tato podzemní díla budou 

provedena v místech budoucích defi nitivních konstrukcí, tak-

že budou vynaloženy jen minimální vícenáklady. O geotech-

nickém průzkumu pro projekt trasy D pojednává jiný článek 

v tomto čísle časopisu.

• Výstavba vlastní trasy D bude zahájena 1. fází – iniciačním 

úsekem Pankrác – Olbrachtova. Hlavním důvodem pro takový 

krátký úsek je fakt, že přestupní stanice Pankrác je nejsloži-

tějším uzlem výstavby celé trasy s nejdelší lhůtou výstavby. 

Takže je nanejvýš vhodné, aby celá realizace začala právě zde. 

Druhým důvodem je reálná možnost získání práv ke všem dot-

čeným pozemkům a tím i stavebního povolení. 

• Nikdo pochopitelně nepředpokládá, že by se takový úsek uvá-

děl do provozu s cestujícími. To by nedávalo dopravní smysl. 

Naopak, předpokladem je zahájení realizace další fáze v krát-

kém časovém odstupu. Ta by se dokončila a uvedla do provozu 

s fází první.

• Další postup výstavby, počínaje 2. fází, je navržen ve varian-

tách, pokud možno s cílem dokončit a zprovoznit celý úsek 

Pankrác – Depo Písnice jako jeden celek. K dílčímu zpro-

vozňování po Nové Dvory by se přistoupilo jen v nezbytném 

případě, provizorně; taková dílčí etapa by plnila celkové cíle 

projektu jen z malé části. 

Varianty postupu od 2. fáze se liší v tom, zda předpokládají ve 

stanici Nové Dvory etapové zprovoznění a zejména pak postu-

pem ražeb traťových tunelů. Studie fázování byla aktualizována 

v 11/2018 a nejpravděpodobnějšími variantami postupu jsou nyní 

následující:

Fázování – Varianta I. (obr. 7)

• 1. fáze ... úsek Pankrác – Olbrachtova (2 stanice, 1 úsek a spoj-

ka C–D),

• 2. fáze ... úsek Olbrachtova – Nové Dvory (zprovoznění spo-

lečně s 1. fází),

• 3. fáze ... úsek Nové Dvory (mimo) – Depo Písnice (vč. vla-

kového depa), lze zahájit výstavbu a zprovoznit s libovolným 

časovým odstupem.

Výhodou této varianty je, že pro zahájení 1. a 2. fáze se nečeká 

na získání jakýchkoli pozemků na jih od stanice Nové Dvory. 

Hlavní nevýhodou této varianty je, že ražby tunelů se ve stanici 
Nové Dvory přeruší, tj. provedou se v 1. a 2. fázi pouze pro úsek 

Pankrác – Nové Dvory, a zbývající tunelový úsek Nové Dvory – 

Depo Písnice se bude razit v následné samostatné 3. fázi.

will be complemented and enriched in collaboration with artists, 

similarly to the generally acknowledged fi rst lines of Prague metro. 

STAGE I: PANKRÁC – DEPO PÍSNICE – COMMENCEMENT 
OF REALISATION AND PROPOSAL FOR CONSTRUCTION 
PROCESS 

The design for the line I.D has been under preparation for really 

longer time and it would be really time to start to implement it. The 

concrete process for as soon as possible commencement was dealt 

with by the Construction process staging study from 3/2017. The 

following decisions were made on the basis of the study: 

• The fi rst construction work will be carried out on supplementary 

geotechnical survey, fi rst of all for Pankrác station, partly also 

for Olbrachtova station. It will comprise exploratory shafts 

and tunnels carried out in mining-like way, fi rst of all into the 

area of the future Pankrác D station under Pankrác C station, 

where complicated geological conditions exist and it will be 

necessary even to carry out and assess trials for improving the 

properties of soils and rock by grouting. Those underground 

structures will be carried out in locations of future fi nal 

structures; only minimum additional costs will therefore be 

incurred. The geotechnical investigation for the design for 

Line D is dealt with in another paper in this journal issue. 

• The construction operations on the Line D itself will commence 

by the phase 1 – the Pankrác – Olbrachtova initiation section. 

The main reason for such a short section is the fact that 

Pankrác interchange station is the most complicated node of 

the construction of the entire line with the longest term for 

the construction. It is therefore most appropriate that the entire 

realisation starts just there. The other reason is that there is 

a realistic possibility of gaining title to all plots of land affected 

by the project, thus also obtaining the construction permission. 

• Nobody of course expects that such the section would be 

put into passenger service. It would make no sense for 

transportation. Just opposite, the condition is that the next 

phase is started with a short delay of time. It would be fi nished 

and brought into service concurrently with the fi rst stage. 

• The next construction process, starting by phase 2, is designed 

in variants, if possible with the objective to fi nish the entire 

Pankrác – Depo Písnice section as a whole. The partial bringing 

the line up to Nové Dvory into service would be proceeded to 

only temporarily, when necessary; such a partial stage would 

fulfi l only a small part of the overall aims of the project. 

The variants of the continuation from stage 2 differ in assumptions 

whether the staged bringing into service starts in Nové Dvory station 

and, fi rst of all, in the advancement of the excavation of running 

Obr. 7 Fázování postupu výstavby – Varianta I.
Fig. 7 Construction process phasing – Variant I.

3. fáze I.D2
phase 3 – I.D2

2. fáze I.D1b
phase 2 – I.D1b

1. fáze I.D1a
phase 1 – I.D1a
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Další dílčí nevýhoda je provozní – do provozu se uvádí zvlášť 

1. a 2. fáze (navíc bez vlakového depa) a zvlášť 3. fáze. 

Fázování – Varianta VI. (obr. 8) 

• 1. fáze ... úsek Pankrác – Olbrachtova (2 stanice, 1 úsek a spoj-

ka C–D),

• 2. fáze ... úsek Olbrachtova – Nové Dvory, vč. ražby tunelů 

zeminovými štíty v úseku Depo Písnice – Nádraží Krč, prová-

děné ze zařízení staveniště ve stanici Depo Písnice,

• 3. fáze ... dostavba stanic Libuš, Písnice a Depo Písnice, 

vč. vlakového depa.

Zprovoznit lze (prioritně) všechny fáze najednou, případně 

1. a 2. fázi společně a 3. fázi s co nejkratším odstupem.

Hlavní výhodou této varianty je, že vede nejrychleji k cíli – ke 

zprovoznění celého úseku Pankrác – Depo Písnice. Ražby tunelů 
se provedou kontinuálně, s využitím štítů v co nejdelším souvis-

lém úseku, konkrétně Depo Písnice – Nádraží Krč již ve 2. fázi. 

Pouze v této variantě postupu výstavby by se naplno projevily 

všechny benefi ty ražby tunelů štítem v prostředí městské zástavby, 

a to jak benefi ty ochrany životního prostředí (rozhodující staveniště 

ražeb je v Písnici – na okraji města), tak benefi ty ekonomické (vý-

hodná cena ražby zeminovými štíty při delším souvislém úseku).

Nevýhodou této varianty je, že již pro 2. fázi je zapotřebí zís-

kat pozemky pro zařízení staveniště pro ražby zeminovými štíty 

v pros toru stanice Depo Písnice.

Lhůty výstavby Variant I. a VI.

• 1. fáze Pankrác – Olbrachtova se bude stavět nejdéle, téměř 

7,5 roku. Důvodem jsou zejména velmi složité geotechnické 

podmínky v jižní části stanice Pankrác D, kde je navíc třeba 

provést ražbu staničního tunelu pod provozovanou linkou C. 

Ta nebude mít žádnou výluku, pouze pomalou jízdu.

• 2. fáze Olbrachtova – Nové Dvory, ať už s etapovým ukonče-

ním v Nových Dvorech, nebo včetně ražby traťových tunelů 

v úseku Depo Písnice – Nádraží Krč – předpokládá se lhůta 

výstavby 5,5 roku.

• 3. fáze: 

• Ve Variantě I. se staví kompletní úsek Nové Dvory – Depo 

Písnice včetně traťových tunelů. Předpokládá se lhůta  vý-

stavby 5,5 roku.

• Ve Variantě VI. se provádí „pouze“ dostavba stanic Libuš, 

Písnice a Depo Písnice do již dříve vyražených traťových 

tunelů. Zde se předpokládá lhůta výstavby 3,5 roku, max. 4 

roky.

tunnels. The staging study was updated in 

11/2018 and the following variants of the 

procedure are most probable: 

Phasing – Variant I (see Fig 7)

  •   Phase 1 ... Pankrác – Olbrachtova 

section (2 stations, 1 section and the 

C-D linking track),

  •   Phase 2 ... Olbrachtova – Nové 

Dvory section (bringing into service 

concurrently with Phase 1),

  •   Phase 3 ... Nové Dvory section (wit hout 

the station) – Depo Písnice (including 

train depot); the construction can start 

and be brought into service with an 

arbitrary delay of time.

The advantage of this Variant is that 

obtaining any plots of land south of Nové 

Dvory station is not necessary for the commencement of phases 1 

and 2. 

The main disadvantage of this Variant is that driving of tunnels 
will be interrupted in Nové Dvory station; it will be carried out in 

phases 1 and 2 only for the Pankrác – Nové Dvory section and the 

remaining section of the tunnels will be driven in the subsequent 

phase 3. 

Another partial disadvantage is in the operation – phases 1 and 

2 are brought into operation separately (moreover without the train 

depot) and phase 3 also separately. 

Phasing – Variant VI. (see Fig. 8) 

• Phase 1 ... Pankrác – Olbrachtova section (2 stations, 1 section 

and the C–D link section);

• Phase 2 ... Olbrachtova  – Nové Dvory section, including 

driving tunnels with earth pressure balance TBMs in the Depo 

Písnice – Nádraží Krč section, carried out from the Depo 

Písnice construction site;

• Phase 3 ... completion of construction of stations Libuš, Písnice 

and Depo Písnice, including train depot.

All phases can be brought into service as a priority, possibly 

phases 1 and 2 concurrently and phase 3 with an as short as possible 

delay.

The main advantage of this Variant is that it leads fastest to the aim 

– bringing the entire Pankrác – Depo Písnice section into service. 

Tunnels will be driven continually using tunnelling shields in 

the as-long-as-possible section, concretely the Depo Písnice – 

Nádraží Krč section, already in Phase 2. Only in this variant of the 

construction procedure would all benefi ts of driving tunnels with 

a shield in urban environment fully materialise, namely benefi ts of 

environmental protection (the crucial construction site is in Písnice 

– at the city outskirts) as well as economic benefi ts (favourable 

cost of driving tunnels with earth pressure balance shields along 

a longer continuous section).

The disadvantage of this Variant is that plots of land for the 

construction site for driving tunnels with earth-pressure-balance 

TBMs in the space of Depo Písnice station are necessary already 

for Phase 2.

Time limits for Variant I and VI

• Phase 1 Pankrác – Olbrachtova se ction will be constructed 

longest, for nearly 7.5 years. It is so because of very complicate d 

geotechnical conditions in the southern part of Pankrác D 

station, where it is in addition necessary to drive the station 

tunnel under the Line C being operated. Traffi c on this line will 

never be closed, only reduced velocity rides will be permitted. 

Obr. 8 Fázování postupu výstavby – Varianta VI.
Fig. 8 Construction process phasing – Variant VI.

ražba tunelů
tunnels excavation

3. fáze I.D2 – dostavba silnic
phase 3 – I.D2 – completion of stations

2. fáze I.D1b
phase 2 – I.D1b

1. fáze I.D1a
phase 1 – I.D1a
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Z pohledu projektanta je: 

1. fáze výstavby Pankrác – Olbrachtova, se lhůtou výstav-

by 7,5 roku, připravena k vyhlášení tendru na zhotovitele stavby 

v roce 2019, s reálným zahájením výstavby v roce 2020.

2. fáze výstavby, se lhůtou výstavby 5,5 roku v obou variantách, 

může být k tendru připravena o dva roky později. 1. a 2. fázi lze 

tedy v obou variantách zprovoznit najednou – v roce 2027 nebo 

2028.

Při fázování podle Varianty I. může 3. fáze následovat s libovol-

ným časovým odstupem. Ten však bude u této varianty činit nej-

méně 2 roky, s ohledem na lhůty projektové přípravy a inženýrské 

činnosti.

Při fázování podle Varianty VI. se může výstavba 3. fáze zahá-

jit s časovým odstupem 1,5–2 roky za 2. fází. Při lhůtě výstavby 

3. fáze 3,5–4 roky zde tak existuje reálná příležitost k současnému 

dokončení všech tří fází a ke zprovoznění celého úseku Pankrác 

– Depo Písnice najednou, v uvedeném časovém horizontu 2027–

2028.

Výběr z variant fázování postupu výstavby, počínaje 2. fází, ne-

byl v okamžiku dokončování tohoto článku investorem uzavřen.

Uvedené časové údaje (letopočty) je třeba chápat sice jako dosa-

žitelné, ale jako limitní nejbližší možné. Rizika časového  posunu 

spočívají především v komplikacích při výkupu zbývajících po-

zemků, v možnosti obstrukcí ve stavebních řízeních a rovněž v prů-

tazích výběrových řízení na zhotovitele staveb jednotlivých fází. 

Ostatně, časový harmonogram přípravy a realizace každé stavby 

má svá rizika časových posunů.

Poznámky k návrhu ražeb traťových 
tunelů a stanic

Rozhodnutí o 1. fázi výstavby – iniciačním úseku Pankrác – Ol-

brachtova, s sebou nese i nezbytnost provést ražby tunelů v úse-

cích Pankrác – Olbrachtova – Nádraží Krč a kolejové spojky C–D 

konvenčním způsobem (NRTM). Část traťového tunelu, přilehlá 

k Pankráci, bude dvojkolejná (410 m), ostatní budou jednokolejné 

(2 × 265 m + 2 × 631 m + 467 m spojka C–D). 

Pro ražbu všech ostatních traťových tunelů je navrženo použití 

zeminových štítů (EPB), umožňujících ražbu jak s uzavřenou ko-

morou, tak s otevřeným čelem. Štíty budou razit jednokolejné tune-

• Phase 2 Olbrachtova – Nové Dvory, either with the stage 

termination in Nové Dvory or including driving running tunnels 

in the Depo Písnice – Nádraží Krč section – Construction 

duration of 5.5 years is assumed.

• Phase 3: 

• In Variant I, the complete Nové Dvory – Depo Písnice section 

including running tunnels will be constructed. Construction 

duration of 5.5 years is assumed. 

• In Variant VI, “only” the construction of Libuš, Písnice and 

Depo Písnice stations will be completed in running tunnels 

driven in advance. In this case the construction duration of 

3.5 years, maximum of 4 years, is assumed. 

From the perspective of the designer: 

Phase 1 of the construction of the Pankrác – Olbrachtova 

section with the construction period 7.5 years long is prepared 

for calling the tender for the contractor in 2019, with the realistic 

commencement of construction operations in 2020.

Phase 2 of the construction, with the construction period 

5.5 years long in both Variants, can be prepared for the tender two 

years later. It means that Phases 1 and 2 can be brought into service 

concurrently in 2027 or 2028 in both variants.

In the case of the phasing according to Variant I, phase 3 can 

follow with an arbitrary delay of time. But the length of this delay 

will amount at least to 2 years with respect to the terms for the 

design stage and the engineering work.

In the case of the phasing according to Variant VI, the con-

struction operations of Phase 3 can commence with a time delay of 

1.5–2 years after Phase 2. With the construction period at Phase 3 

3.5–4 years long, a realistic opportunity exists that all three phases 

could be completed concurrently and the entire Pankrác – Depo 

Písnice section could be brought into operation at one fl ing, within 

the above-mentioned 2027–2028 time horizon.

The selection from the Variants of the construction process 

phasing, starting from Phase 2, had not been fi nished by the project 

owner at the moment of fi nishing this paper. 

The above-mentioned time data (years) must be understood 

as possibly attainable but as possible closest limits. The risks of 

shifting the times lie, fi rst of all, in complications with purchasing 

of remaining plots of land, the possibility of obstructions in 

construction permission proceedings and also in delays in tender 

proceedings for construction contractors for individual phases. 

Moreover, the time schedule for the preparation and realisation of 

each construction case has its own risks of time-related shifts. 

Running tunnels and stations excavation design notes 

The decision on Phase 1 of the construction – the Pankrác – 

Olbrachtova initiation section – entails the necessity for driving the 

tunnels in the Pankrác – Olbrachtova – Nádraží Krč sections and 

the C–D track link using a conventional method (the NATM). A 

part of the running tunnel adjacent to Pankrác will be designed as 

a double-track structure (410m), the other sections will be single-

track structures (2×265m + 2×63 m + 467m long C–D linking 

structure). 

EPB TBMs allowing work with both the chamber closed and in 

the open mode are designed for driving all other running tunnels. 

The shields will drive single-track tunnels for the gabarit typical for 

the tracks of Prague metro, with the typical theoretical excavated 

cross-section of 29.2 m2.

In the case of the phasing according to Variant VI, it would be 

continual driving at the aggregate length of 2×5720m from the 

construction site in the area of Depo Písnice, which is located 
Obr. 9 Stanice Pankrác – příčný řez
Fig. 9 Pankrác station – cross-section 
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ly pro typický gabarit tratí pražského metra, s teoretickým výrubem 

o ploše 29,2 m2.

V případě fázování podle Varianty VI. by se jednalo o kontinuál-

ní ražbu o celkové délce 2 × 5720 m ze zařízení staveniště v pros-

toru stanice Depo Písnice, tedy prakticky za městem, s ukončením 

ve stanici Nádraží Krč, průchodem razicího stroje pod kolejištěm 

železniční stanice Praha Krč.

V případě fázování podle Varianty I. by byla strojní ražba tra-

ťových tunelů výrazně komplikovanější. Ve 2. fázi by muselo být 

zařízení staveniště umístěno u stanice Nemocnice Krč, tedy v rela-

tivně hustě obydlené části města. Odtud by se razilo postupně na 

obě strany – do Nových Dvorů (2 × 998 m) a do stanice Nádraží 

Krč (2 × 765 m). Ve 3. fázi by pak strojní ražba probíhala z jihu, 

z Depa Písnice ke stanici Nové Dvory (2 × 3380 m).

Pokud jde o tři ražené stanice, dvě z nich jsou navrženy jako jed-

nolodní – Pankrác s plochou teoretického výrubu 344 m2 (obr. 9) 

a Nové Dvory s plochou 248,9 m2. Stanice Olbrachtova je dvojlod-

ní s plochou výrubu 2 × 85,3 m2. 

V případě stanice Pankrác D vychází návrh jednolodní stanice 

zejména z potřeby prostorového a pocitového komfortu cestujících 

v přestupní stanici, která bude jednou z nejvytíženějších v praž-

ském metru. Autorům návrhu šlo o to vytvořit přehledné nestísněné 

prostředí pro současný a často opakovaný pohyb stovek cestujících 

najednou. Výstavba této stanice sice nebude jednoduchá, ale pokud 

je nutné někde na trase D řešit prostorový komfort velkoryse, je to 

právě ve stanici Pankrác. Oproti tomu stanice Olbrachtova bude 

mít na trase jeden z nejmenších obratů cestujících, a tak je tam 

navržena prostorově (i investičně) úsporná stanice dvojlodní s příč-

nými chodbami u eskalátorů.

II. ETAPA: PANKRÁC – NÁMĚSTÍ MÍRU

Plnohodnotné dosažení cílů projektu I.D může nastat až po zpro-

voznění II. etapy na Náměstí Míru. To je úsek, který, kromě přímé 

dopravní vazby trasy D do centra a vazby na další trasy metra záro-

veň tvoří paralelní spojení s trasou C, vedoucí po Nuselském mos-

tě. Ve stanici Náměstí Míru je navržena i přímá přestupní vazba na 

tramvajové tratě v ulicích Francouzská, Korunní a Vinohradská. Ve 

stanici Náměstí bratří Synků je navíc přestup na tramvajové linky 

v ulicích Otakarova a Nuselská. 

Výstavba této etapy projektu by měla navazovat s minimálním 

časovým odstupem. Důvodem pro to bude jistě i rozvoj města v lo-

kalitách zprovozněné I. etapy projektu. Přepravní kapacita linky D 

na to má dostatečnou rezervu – v době uvedení do provozu nebude 

ani na 50 % svého maxima. Na hranici kapacity by se však po ur-

čité době mohla ocitnout linka C z Pankráce do centra a samotný 

přestup D–C ve stanici Pankrác.

ZÁVĚR

Tento článek přináší základní informace o koncepci projektu tra-

sy D, se snahou o zcela aktuální pohled (12/2018). Autoři článku 

věří, že léta připravovaný projekt se tak konečně dočká realizace 

a uvedení do provozu. Nikdy k tomu nebyl blíže.

A možnosti dalšího rozvoje pražského metra, jako základní pá-

teřní sítě veřejné dopravy v hlavním městě, tím rozhodně nejsou 

u konce. 

Ing. DAVID KRÁSA, krasa@metroprojekt.cz, 
Ing. LIBOR MARTÍNEK, martinek@metroprojekt.cz, 

METROPROJEKT Praha a.s.

Recenzoval Reviewed: Ing. Josef Kutil

virtually outside the city, with the end at Nádraží Krč station, and 

passing of the TBM under the Praha Krč railway station yard.

In the case of the phasing according to Variant I, the mechanical 

driving of running tunnels would be much more complicated. In 

Phase 2 the construction site would have to be located close to 

Nemocnice Krč station, in a relatively densely populated part of 

the city. The excavation would proceed in both directions from this 

location – to Nové Dvory (2×998m) and to Nádraží Krč station 

(2×765m). In phase 3, the mechanical driving would proceed 

from the south, from Depo Písnice towards Nové Dvory station 

(2×3380m). 

As far as the three mined stations are concerned, proceeds, two 

of them, Pankrác station with the theoretical excavated cross-

section of 344m2 and Nové Dvory station with the excavated area of 

248.9m2, are designed as one-vault structures. The excavated area 

of Olbrachtova two-vault station amounts to 2×85.3m2. 

In the case of Pankrác D station, the design of the one-vault 

station proceeds fi rst of all from the need for spatial comfort and 

comfortable feeling of passengers in the transfer station, which will 

once be one of busiest stations in the Prague metro network. The 

objective of the design authors was to create a well-arranged and 

unconfi ned environment for the current and frequently repeated 

movement of hundreds of passengers at a time. On the one hand, 

the construction of this station will not be simple; on the other 

hand, if we are to solve spatial comfort somewhere on Line D 

generously, it is just in Pankrác station. Olbrachtova station will, in 

contrast, have one of the smallest passenger turnovers on the line, 

so a space-saving (and investment saving) two-vault station with 

transverse galleries at escalators is designed there. 

STAGE II: PANKRÁC – NÁMĚSTÍ MÍRU

Full-fl edged achieving of objectives of the I.D design can take 

place only after bringing Stage II into service to Náměstí Míru 

square. This section provides direct connection of the Line D to 

other metro lines in addition to forming a parallel link with Line C 

running on the Nusle Bridge. A direct relationship for transfer to 

tramway lines in Francouzská, Korunní and Vinohradská streets is 

provided at Náměstí Míru station. In addition, transfer to tramway 

lines in Otakarova and Nuselská streets will be possible in Náměstí 

Bratří Synků station. 

The development of this design stage should follow with 

a minimum delay. The reason for it will certainly be the development 

of the city in the localities where the stage I of the project will 

be brought into service. The carrying capacity of Line D has a 

suffi cient reserve for it – at the time of bringing it into service, less 

than 50% of the maximum capacity will be drawn. However, the 

Line C from Pankrác to the centre and the D–C transfer in Pankrác 

station could get to the capacity limit after some time.

CONCLUSION

This paper brings basic information about the concept of the 

design for Line D with a effort to provide a completely current 

view (12/2018). Authors of the paper believe that the design, which 

has been under preparation for many years, will be implemented 

and brought into service. It has never been closer to it. 

And it certainly does not mean that the possibilities of further 

developing of the Prague metro as a fundamental backbone network 

of public transit in the capital are exhausted.

Ing. DAVID KRÁSA, krasa@metroprojekt.cz, 
Ing. LIBOR MARTÍNEK, martinek@metroprojekt.cz, 

METROPROJEKT Praha a.s.
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METRO LINE D DESCRIPTION

The Line D is the fourth line of Prague metro. It is designed 

to lead approximately in the north – south direction, partially in 

parallel with the line C. The fi rst operating section of the metro 

line D comprises 10 stations and its total length amounts to ca 

10.6km. It starts in Vinohrady by a station allowing for interchange 

to Náměstí Míru station on Line A, continues across Nusle and 

Pankrác districts with interchange to metro Line C and further on to 

Krč, Nové Dvory, Libuše and Písnice districts, where a new depot 

POPIS TRASY METRA D

Trasa D je čtvrtá linka pražského metra. Má být vedena přibližně 

ve směru sever – jih, částečně paralelně s linkou C. První provoz-

ní úsek trasy metra D zahrnuje 10 stanic a jeho celková délka je 

cca 10,6 km. Začíná na Vinohradech přestupní stanicí s linkou A 

Náměstí Míru, pokračuje přes Nusle a Pankrác s přestupem na me-

tro C a dále do Krče, Nových Dvorů, Libuše a Písnice, kde bude 

současně vybudované nové depo (obr. 1). Jako jeden z hlavních 

důvodů stavby této trasy je odlehčení linky C a alternativní spojení 

sídlišť na jihu města s centrem pro případ výluky Nuselského mos-

tu. Trasa metra D je projektována jako bezobslužné metro.

Výškové vedení trasy je přehledně znázorněno v převýšeném po-

délném profi lu trasou (obr. 2). S výjimkou stanice Nádraží Krč je 

celá trasa podzemní, hloubka trasy a stanic je výrazně ovlivněna 

členitým povrchem terénu, kdy trasa prochází dvě hluboká údolí, 

a to Nuselské údolí s Botičem a Krčské údolí s Kunratickým poto-

kem. Realizace této stavby bude významným přínosem v dopravní 

obslužnosti velkých sídlištních celků Krč, Libuš, Písnice, Kamýk 

a Lhotka. Ty jsou v současné době obsluhovány výhradně autobu-

sovou dopravou ze stanice Kačerov.

Použité stavební technologie budou využívat zkušenosti z rea-

lizace metra v Praze, zejména poslední zkušenosti z prodloužené 

trasy metra A – velkoprostorové jednolodní stanice, ražba jednoko-

lejných traťových tunelů zeminovým štítem EPBS a u dvoukolej-

ných tunelů a ražených stanic technologie NRTM.

GEOLOGICKÉ POMĚRY LOKALITY

Zájmové území je z geologického pohledu poměrně pestré. Tra-

sa D metra je vedena několika významnými stratigrafi ckými jed-

notkami.

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO TRASU METRA „D“ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO TRASU METRA „D“ 

V ÚSEKU NÁMĚSTÍ MÍRU – DEPO PÍSNICEV ÚSEKU NÁMĚSTÍ MÍRU – DEPO PÍSNICE

GEOTECHNICAL INVESTIGATION FOR METRO LINE “D” GEOTECHNICAL INVESTIGATION FOR METRO LINE “D” 

IN NÁMĚSTÍ MÍRU – DEPO PÍSNICE SECTIONIN NÁMĚSTÍ MÍRU – DEPO PÍSNICE SECTION

ALEŠ KUBÁTALEŠ KUBÁT

ABSTRAKT
Projektovaná nová trasa metra D představuje dlouho očekávanou a stále odkládanou čtvrtou linku pražského metra. Bude vedena 

z Vinohrad směrem k jihu přes stávající stanici Pankrác do jižních částí města s velkými sídlištními celky. V současné době projekčně při-
pravovaný úsek trasy metra D má celkovou délku cca 10,6 km a zahrnuje 10 stanic. Příspěvek popisuje celkovou problematiku geotechnic-
kých průzkumů pro projektovanou trasu metra linky „D“ v Praze, které zde probíhají v dílčích etapách již 8 let. Zjednodušeně jsou popsány 
geologické poměry zájmového území, nastíněny metodiky a rozsah průzkumných prací a zdůrazněna důležitost komplexnosti a etapovitosti 
prováděných odkryvných prací. V textu jsou prezentovány nejzajímavější výsledky a poznatky z průzkumů, z nichž některé měly současně 
vliv na projektování stavby a na dispoziční uspořádání objektů metra D.

ABSTRACT
The new metro line D being designed represents the long awaited and still postponed fourth line of Prague metro. It will lead southwards 

from Vinohrady, across the existing Pankrác station, to southern parts of the city with large residential areas. The section of metro line D, 
which is currently under preparation, is ca 10.6km long and comprises 10 stations. This paper describes the general issues of geotechni-
cal investigation activities for the metro line D in Prague being under design, which have been carried out at partial stages already for 
8 years. It describes geological conditions in the area of operations in a simplifi ed way, outlines the methodology and scope of the investi-
gation operations and stresses the importance of comprehensiveness and staging character of the uncovering operations being carried out. 
The text presents the most interesting results and knowledge from the investigation, some of which at the same time affected the work 
on the construction design and layout of metro line D structures. 

Obr. 1 Přehledná situace trasy metra D
Fig. 1 General layout of metro line D
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will be carried out (see Fig. 1). One of the main reasons for the 

project for this line is easing the traffi c on Line C and developing 

an alternative link between residential areas in the south of the city 

and the centre necessary in case of a closure of the Nusle Bridge. 

The metro Line D is designed as a driverless system. 

The vertical alignment of the line is depicted in a vertically 

exaggerated longitudinal section through the route (see Fig. 2). 

With the exception of Nádraží Krč station, the whole line runs 

underground. The depth of the route and stations is signifi cantly 

affected by the rugged terrain, where the route passes across two 

deep valleys, the Nusle valley with the Botič Brook and the Krč 

valley with the Kunratice Brook. The realisation of this project will 

be an important contribution to the transport accessibility of large 

residential complexes: Krč, Libuš, Písnice, Kamýk and Lhotka. 

They are currently served solely by buses running from Kačerov 

station on Line C.

The construction technologies applied to Line D will use the 

experience from the realisation of metro in Prague, fi rst of all the 

experience from the metro line A extension – large-space one-vault 

stations, driving single-track running tunnels using earth pressure 

balance shields (EPB TBMs) and excavating double-track tunnels 

and mined stations using the NATM technique. 

GEOLOGICAL CONDITIONS IN THE LOCALITY

The area of operations is relatively varied as far as geology is 

concerned. The metro Line D leads across several signifi cant 

stratigraphic units. 

The whole area of operations belongs into the so-called 

Barrandian syncline. According to the types of rock present in 

the syncline, there are the so-called Barrandian Proterozoic or 

Barrandian Lower Palaeozoic formations there. 

The rock encountered is folded in a complicated way, forming 

a dish-shaped formation, a synclinorium, heavily elongated WSW 

– ENE, with the axis of this structure passing approximately across 

the area of Pankrác plateau at chainage km ca 41.800. In this 

area, there are youngest rock types (Silurian) encountered, whilst 

increasingly older (Ordovician) rock types are in the northern and 

southern directions (see Fig. 2). North of the axis of this structure 

is the north-western wing of the Barrandian synclinorium; the 

south-eastern wing is in the south of the Barrandian formation. 

The general trending of all Palaeozoic formations is therefore 

ENE – WSW. In the northern part of the metro line, layers dip 

mostly SSE, whilst in the southern part of the line layers dip mostly 

NNW. The dip most frequently varies between 30°–60°, but even 

different trending and dipping conditions due to detailed folding, 

tectonic faulting and thrusts are encountered. The interfaces 

between individual formations are of the tectonic and stratigraphic 

types, which fact usually means even a change in the petrographic 

Celé zájmové území náleží do tzv. Barrandienu. Podle hornin, 

které se zde vyskytují, se jedná o barrandienské proterozoikum 

nebo o barrandienské spodní paleozoikum.

Zastižené horniny jsou složitě provrásněny do mísovitého útva-

ru – synklinoria – silně protáhlého tvaru ZJZ – VSV, kdy osa této 

struktury prochází přibližně oblastí Pankrácké planiny v km cca 

41,800. V tomto prostoru se vyskytují nejmladší zastižené horniny 

(silurské) a ve směru na sever i na jih pak horniny stále starší (ordo-

vické) (obr. 2). Severně od osy této struktury se jedná o severozá-

padní křídlo barrandienského synklinoria, jižně pak o jihovýchodní 

křídlo Barrandienu. Generelní směr všech paleozoických souvrství 

je tedy VSV – ZJZ. V severní části trasy je sklon vrstev převáž-

ně k JJV, kdežto v jižní části trasy jsou vrstvy ukloněny převážně 

k SSZ. Úklon vrstev je nejčastěji mezi 30°–60°, vlivem detailní-

ho provrásnění, tektonického porušení a přesmyků však dochází 

i k odlišným směrovým i sklonovým poměrům. Rozhraní mezi jed-

notlivými souvrstvími jsou tektonická a stratigrafi cká, což obvyk-

le znamená i změnu petrografi ckého charakteru hornin. Z těchto 

důvodů není v některých případech, kvůli velké podobnosti ordo-

vických hornin, ani zcela jasné, jaká souvrství byla vrtným prů-

zkumem zastižena. A to přesto, že stratigrafi cká zařazení hornin 

v jednotlivých vrtech byla konzultována s odborníky z ČGS (Česká 

geologická služba) a z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity.

Nejstarší horniny zastižené v trase jsou součástí barrandienského 

svrchního proterozoika (štěchovická skupina). Tyto horniny jsou 

zastoupeny petrografi cky nestejnorodými velmi slabě metamorfo-

vanými jemnozrnnými horninami – břidlicemi, prachovci a dro-

bami. Lokálně se mohou vyskytovat také poměrně mocné polohy 

drobových slepenců mocnosti cca 15–40 m. Proterozoické horniny 

celkově patří jednoznačně k nejpevnějším horninám zastiženým 

v trase metra.

Horniny ordovického stáří mají stratigrafi cký rozsah šáreckého 

souvrství (nejstarší) až kosovského souvrství (nejmladší). Jsou za-

stoupeny horninami velmi proměnlivého zrnitostního složení – vy-

skytují se zde jílovité, prachovité, písčitoprachovité a písčité břid-

lice a křemité pískovce až křemence. Některá ordovická souvrství 

jsou velmi stejnorodá (např. dobrotivské, libeňské a králodvorské 

břidlice), některá mají složení velmi proměnlivé s rychlým střídá-

ním hornin a mají až fl yšový charakter (např. letenské a kosovské 

souvrství). V nejmladších horninách ordoviku se také vyskytují 

žíly vulkanických hornin – velmi pevné minety.

Na podložních ordovických horninách spočívají nejmladší silur-

ské horniny, kde jsou zastoupeny břidlice, vápnité, slínité a tufi tické 

břidlice, tufy, tufi ty a vápence (souvrství liteňské až přídolské). Na 

svrchnoordovické a spodnosilurské sedimenty je ve zkoumaném 

území vázán diabasový vulkanismus, při kterém dochází k pod-

mořským výlevům vulkanických těles doprovázených sopečnými 

Obr. 2 Schematický podélný profi l trasy metra D se schematickým znázorněním významných geologických rozhraní
Fig. 2 Schematic longitudinal section through metro line D route with schematic depiction of signifi cant geological interfaces
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character of the rock. For those reasons it is 

not fully clear in some cases, with respect to 

the signifi cant similarity of Ordovician rock 

types, which formations were encountered by 

the drilling survey. It is so even despite the 

fact that the classifi cation of rock in individual 

boreholes was consulted with professionals 

from the Czech Geological Society and from 

the Faculty of Natural Science of the Charles 

University.

The oldest rock types encountered 

on the route are parts of the Barrandian 

Upper Proterozoic formation (the Ště-

cho vice Group). They are represented by 

petrographically inhomogeneous, very weak-

ly metamorphosed, fi ne-grained rock types 

– shale, siltstone and greywacke. Relatively 

very thick layers of greywacke conglo merates 

(ca 15–40m thick) may be encountered 

locally. Proterozoic rock types in general 

belong unambiguously among hardest rock 

types encountered on the metro route. 

The stratigraphical range of the Ordo-

vician-age rock types varies from the Šár-

ka Formation (the oldest) up to the Ko sov 

Formation (the youngest). They are repre-

sented by rock types with very variable grain-

size composition – clayey, silty, sandy-silty 

and sandy shales and siliceous sandstone 

up to quartzite are encountered there. Some 

Ordovician formations are very homogeneous 

(e.g. Dobrotivá, Libeň and Dvůr Králové 

shale); the composition of some of them is 

highly variable, with quick alternation of 

rock types; they have up to fl ysh character (for example Letná and 

Kosov Formations). Volcanic rock dikes (very hard minettes) also 

occur in the youngest Ordovician rock types. 

The youngest Silurian rock types lay on the underlying Ordo-

vician rock. They are represented by shale, calcareous, marlaceous 

and tuffi tic shale, tuffs, tuffi tes and limestone (Liteň to Přídol 

Formations). Diabase volcanism is associated with the Upper 

Ordovician and Lower Ordovician sediments. Undersea effl uent of 

volcanic bodies accompanied by volcanic ejecta, tuffs and tuffi tes 

occurs due to the volcanism. The diabases are generally massive 

and very hard, with characteristic spherical jointing. 

Relics of Pleistocene terraces of the Vltava River and its tributaries 

(Botič Brook and Kunratice Brook), which densely occur mainly in 

the northern half of the route, are classifi ed as superfi cial deposits. 

Relatively very thick accumulation of Holocene fl uvial sediments 

developed along the Botič Brook and Kunratice Brook. In addition, 

a cover consisting of deluvial, wash-type or aeolian sediments 

occurs on the route; a non-negligible part of the route is covered 

with anthropogenic fi ll. 

The metro line D route leads virtually across the Barrandian 

formation structure (see Fig. 3). In the direction from Náměstí 

Míru station, in the direction of chainage, the designed route runs 

approximately across the north-western wing of the Barrandian 

syncline, from the oldest rock types to the youngest, up to the 

syncline axis in the area of Pankrác, at chainage km ca 41.800. 

From this point, the route runs in the contrary direction across 

the south-eastern wing of the Barrandian formation, contrary to 

the succession of layers, again to ever older rock types. Between 

vyvrženinami, tufy a tufi ty. Diabasy jsou obecně masivní a velmi 

pevné, s charakteristickou kulovitou odlučností.

K pokryvným útvarům se řadí relikty pleistocénních teras Vltavy 

a jejích přítoků Botiče a Kunratického potoka, které se bohatě vy-

skytují hlavně v severní polovině trasy. Podél Botiče a Kunratické-

ho potoka jsou vyvinuty poměrně mocné akumulace holocenních 

fl uviálních sedimentů. Dále se v trase vyskytuje pokryv deluviál-

ních, splachových či eolických sedimentů, nezanedbatelná část tra-

sy je pokryta antropogenními navážkami.

Trasa metra D je vedena prakticky napříč strukturou Barrandie-

nu (obr. 3). Směrem od stanice Náměstí Míru ve směru staničení 

prochází projektovaná trasa přibližně napříč severozápadním kříd-

lem barrandienské synklinály od hornin nejstarších k nejmladším 

až do osy synklinály v prostoru Pankráce v km cca 41,800. Odtud 

trasa jde opačným směrem jihovýchodním křídlem Barrandienu 

proti vrstevnímu sledu znovu k horninám stále starším. Mezi sta-

nicemi Libuš a Nové Dvory v km cca 46,840 protíná trasa pásmo 

Závistského přesmyku, po kterém jsou starší horniny proterozo-

ika nasunuty na mladší horniny ordovického stáří. Odtud trasa ve 

směru staničení prochází až do stanice Depo Písnice horninovým 

prostředím proterozoika.

TEKTONICKÉ POMĚRY PŘEDKVARTÉRNÍHO PODKLADU

Proterozoikum

Generelní směr vrstev hornin proterozoika je SV – JZ a vrstvy 

jsou tu skoro vesměs mírně ukloněny k JV pod úhlem 10°–35°, oje-

Obr. 3 Přehledná geologická mapa zájmového území s trasou metra D
Fig. 3 General geological map of the area of operations with the metro line D
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diněle až cca 50°. Vzhledem k celkově homogennímu charakteru 

hornin jsou zde tektonické linie obtížně detekovatelné.

Paleozoikum

Generelní směr všech paleozoických vrstev a souvrství v daném 

území je VSV – ZJZ. Jednotlivá souvrství tvoří pruhy o relativně 

známé mocnosti, avšak díky detailnímu provrásnění hornin a ná-

sledkem tektonických pohybů se jejich výskyt může rozšířit na 

pruhy mnohem širší a rozsáhlejší a také jednotlivé vrstvy se mohou 

vyskytovat opakovaně. Vrásová stavba je v zájmovém území po-

měrně složitá.

Zlomové struktury porušující paleozoické horniny lze rozdělit na 

směrné a příčné.

Směrné zlomy jsou vesměs přesmyky a mají směr generelně 

shodný se směrem vrstev, tj. VSV – ZJZ, jejich sklon pak může 

být k JV i k SZ. Tyto přesmyky způsobují opakování jednotlivých 

stratigrafi ckých jednotek. 

Nejvýznamnější směrný přesmyk prochází v trase metra mezi 

stanicemi Libuš a Nové Dvory – je to pásmo již zmíněného Zá-

vistského přesmyku. Podél této struktury jsou starší horniny pro-

terozoika nasunuty na mladší horniny ordovického stáří. Tento 

přesmyk se nachází v trase mezi stanicemi Nové Dvory a Libuš 

a byl ověřen jedním z průzkumných vrtů. Závistský přesmyk je 

příkře ukloněn k JV a výškový pohyb podél něho se odhadu-

je na více než 1 000 m. Předpokládá se, že je to široké porucho-

vé pásmo vyplněné silně porušenými, drcenými a prohnětený-

mi horninami charakteru až tektonické brekcie, které jsou silně 

zvodnělé.

Příčné zlomy jsou poruchy většinou směru cca SZ – JV, tedy při-

bližně kolmé či mírně kosé ke směru vrstev. Tyto dislokace s verti-

kálním nebo horizontálním posunem přerušují průběh jednotlivých 

souvrství, způsobují jejich vzájemné posunutí a také mohou způso-

bovat opakování nebo naopak absenci jednotlivých vrstev.

ETAPOVITOST PRŮZKUMU 

Průzkumné práce pro trasu metra D byly prováděny vždy v před-

stihu před projektováním jednotlivých dílčích úseků.

Během roku 2010 byla z dostupných archivních podkladů zpra-

cována rešerše inženýrskogeologických a hydrogeologických pod-

kladů. Ke konci roku 2010 byl proveden předběžný geotechnický 

průzkum pro projekt stavby (DÚR) v celé trase metra včetně pro-

storu odstavných kolejí budoucího Depa Písnice.

V červnu 2012 navázala I. etapa podrobného geotechnického 

průzkumu pro projekt stavby (DSP), která se zaměřila na tune-

lový úsek metra D mezi stanicí Pankrác (mimo) a Nové Dvory 

(včetně).

V dubnu 2013 byla provedena II. etapa podrobného geotechnic-

kého průzkumu pro projekt stavby (DSP) v úseku mezi stanicemi 

Nové Dvory (mimo) a Depo Písnice (včetně). V listopadu 2013 

byla provedena III. etapa podrobného geotechnického průzkumu 

pro projekt stavby (DSP), která se zaměřila na přestupní stanici 

Pankrác metra D, včetně prostoru přístupové štoly do stanice Pan-

krác.

Závěrečná zpráva z dubna 2014 (IV. etapa průzkumu) zhodnotila 

výsledky doplňkového geotechnického průzkumu v prostoru jižní 

části stanice Pankrác.

V prosinci 2015 byla provedena V. etapa podrobného geotech-

nického průzkumu pro projekt stavby (DSP), která se zaměřila na 

traťový úsek mezi stanicí Náměstí Míru (včetně) a stanicí Pankrác 

(mimo).

V září 2017 byl proveden doplňkový geotechnický průzkum pro 

projekt stavby (PDPS) v úseku Pankrác – Depo Písnice.

Libuš and Nové Dvory stations, at chainage km ca 46.840, the 

route crosses the zone of the Zavist Fault, along which the older 

Proterozoic rock is thrust over the younger Ordovician rock. From 

this point, the route runs (in the direction of chainage) through 

Proterozoic environment up to Depo Písnice station.

TECTONIC CONDITIONS IN PRE-QUATERNARY 
BASEMENT 

Proterozoic

The general trend of the Proterozoic rock layers is NE – SW 

and the layers predominantly slightly dip SE at a 10°–35° angle, 

in isolated cases up to ca 50°. With respect to the generally 

homogeneous character of the rock mass, the tectonic lines are 

hard to detect there.

Palaeozoic

The general trend of all Palaeozoic layers and formations in the 

particular area is ENV – WSW. Individual formations form strips 

with relatively known thickness, but owing to detailed folding of 

the rock mass and due to tectonic movements their occurrence can 

spread to much wider and extensive strips and individual layers 

may occur repeatedly. The folding composition in the area of 

operations is relatively complicated. 

Thrust faults disrupting the Palaeozoic rock massifs can be 

divided into longitudinal faults and transverse faults. 

Longitudinal faults are mostly thrust faults and their trend 

is generally identical with the trend of layers, i.e. ENE – NSN, 

their dip can be SE and NW. The thrust faults cause repeating of 

individual stratigraphic units. 

The most signifi cant longitudinal thrust fault runs on the metro 

route between Libuš and Nové Dvory stations – this is the zone 

of the above-mentioned Zavist thrust fault. Along this structure, 

older Proterozoic rock mass is thrust over younger Ordovician-

age rock mass. This thrust fault is located on the route between 

Nové Dvory and Libuš stations. It was confi rmed by one of survey 

boreholes. The Zavist thrust fault dips steeply SE and the height 

of the vertical movement along the fault is estimated to be over 

1000m. It is assumed that it is a wide fault zone fi lled with heavily 

faulted, crushed and kneaded rock mass with the character of up to 

tectonic breccias; it is heavily saturated with water. 

Transverse faults are faults trending mostly ca NW  –  SE, 

which means that they are perpendicular or moderately skew to 

the trend of layers. Those dislocations with vertical or horizontal 

displacement interrupt the course of individual formations and 

cause mutual displacement of the layers, even may cause repetition 

or, conversely, absence of individual layers. 

STAGING CHARACTER OF THE INVESTIGATION 

Exploratory operations for the metro Line D were always carried 

out in advance before designing for individual partial sections. 

During 2010, a search for engineering-geological and hydro geo-

logical source documents was carried out using archive documents 

available. At the end of 2010, a preliminary geotechnical in-

vestigation was carried out for the application for the building 

location permit for the whole metro line D route, including the 

space of stabling tracks of the future Písnice depot. 

In June 2012, stage I of the detailed geotechnical investigation for 

the fi nal design followed. It was focused on the tunnelled section of 

the metro line D between Pankrác station (with the exception of the 

station) and Nové Dvory station (including the station).

Stage II of the detailed geotechnical investigation for the fi nal 

design in the section between Nové Dvory station (without the 
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Zatím poslední provedenou průzkumnou etapou byl v prosinci 

2017 účelový doplňující geotechnický průzkum pro projekt stavby 

(PDPS) – pokusné injektáže ve stanici Pankrác – jih.

METODIKY PRŮZKUMNÝCH PRACÍ

Při jednotlivých etapách průzkumných prací byly v různé míře 

použity především dále popsané průzkumné metody.

Archivní rešerše

Pro získání prvotních geologických podkladů byly využity pře-

devším archivy zhotovitele zakázky, České geologické služby Geo-

fond, geologický archiv fi rmy PUDIS a také i archiv objednatele 

průzkumu. Byly prostudovány obecně přístupné mapy s geologic-

kou problematikou a odborná literatura zabývající se zájmovým 

územím.

Jádrové vrty

V trase metra D byly odvrtány průzkumné jádrové vrty. Svrchní 

vrstvy byly vrtány jednoduchými jádrovkami tvrdokovovými ko-

runkami „na sucho“ bez použití výplachového média. V pevných 

horninách podkladu byly vrty hloubeny dvojitou jádrovkou osaze-

nou diamantovými vrtnými korunkami při použití vodního výpla-

chu. Vzhledem k tomu, že převážná část trasy metra D je vedena 

v intenzivně zastavěném území, byly velmi často možnosti umístě-

ní průzkumných sond značně omezené (obr. 4).

Dynamické penetrační zkoušky

Jádrové vrty byly doplněny sondami těžké dynamické penetrace, 

a to především v místech obtížně přístupných pro mobilní vrtnou 

soupravu.

Odběry vzorků a laboratorní rozbory a zkoušky

V průběhu vrtných prací byly odebírány sady vzorků skalních 

hornin a zemin pro laboratorní stanovení vybraných popisných 

a mechanických vlastností hornin a vzorky podzemní vody na 

chemické rozbory. Na odebraných vzorcích byly provedeny tyto 

laboratorní rozbory a zkoušky: základní klasifi kační rozbor zemin, 

objemová hmotnost, stanovení pevnosti hornin v prostém tlaku 

(na vybraných vzorcích hornin byl současně zjišťován koefi cient 

změknutí), stanovení pevnosti hornin v příčném tahu (brazilská 

zkouška), zjištění míry opracování vrtného nástroje při rozrušová-

ní horniny (abrazivnost), určení modulů pružnosti a přetvárnosti 

zatěžováním v lisu, petrografi cké rozbory s následným zatříděním 

hornin, stanovení velikosti zrn a obsahu křemene v hornině, zjiště-

ní pevnosti v prostém tlaku plně nasycených a zmražených zemin, 

station) and Depo Písnice station (including the station) was realised 

in April 2013. Stage III of the detailed geotechnical investigation 

for the fi nal design focused on the Pankrác transfer station on metro 

line D, including the area of the access gallery to Pankrác station, 

was realised in November 2013. 

The fi nal report from April 2014 (stage IV of the investigation) 

evaluated the results of the supplementary geotechnical in ves-

tigation in the area of the southern part of Pankrác station.

In December 2015, stage V of the detailed geotechnical 

investigation was realised for the fi nal design, which was focused 

on the track section between Náměstí Míru station (including the 

station) and Pankrác station (without the station). 

In August 2017, the supplementary geotechnical investigation 

was realised for the detailed design in the Pankrác – Depo Písnice 

section.

The latest stage of the investigation, the special-purpose 

supplementary investigation for the detailed design – trial grouting 

in Pankrác south station, was realised in December 2017. 

METHODOLOGIES OF INVESTIGATION OPERATIONS 

The investigation methods described below were used in 

individual stages of investigation operations. 

Archive search 

Archives of the project contractor, Geofond Czech geological 

service, PUDIS geological consultants and also archives of the 

investigation client were mainly used for gaining initial geological 

source documents. Generally accessible maps on geological issues 

and professional literature pursuing the area of operations were 

studied. 

Cored boreholes

Exploratory cored holes were bored on the metro line D route. 

Upper layers were drilled through with simple core shells, tungsten 

carbide bits for dry drilling, without drilling fl uid. In the hard rock 

forming the bedrock the holes were drilled using double core shells 

with diamond drill bits, using water fl ush. With respect to the 

fact that a major part of the metro line D runs within an intensely 

developed area, the possibilities of placing the probe holes were 

often signifi cantly limited (see Fig. 4). 

Dynamic penetration tests

Heavy dynamic penetration probes were added to the cored holes, 

fi rst of all in locations with diffi cult access for a mobile drilling 

rig. 

Sampling and laboratory analyses and tests 

Sets of hard rock and soil samples were collected during the 

drilling operations for the laboratory determination of selected 

descriptive and mechanical properties of ground mass and samples 

of groundwater for chemical analyses. The following laboratory 

analyses and tests were conducted on the collected specimens: 

basic classifi cation analysis of soils, determination of density, 

deter mination of unconfi ned compressive strength (the softening 

coeffi cient was concurrently determined on selected samples), 

determination of tensile splitting strength (Brazilian disk test), 

determination of drilling tool wear during disintegration of 

ground (abrasiveness), determination of modules of elasticity and 

deformation by loading in a press, petrographic analyses with 

subsequent classifi cation of rock, determination of grain size 

and content of quartz in rock mass, determination of unconfi ned 

compressive strength of fully saturated and frozen soils and 

rock, determination of groundwater corrosivity, determination of 

corrosivity of solid environment on water leachate. 

Obr. 4 Vrtný průzkum na náměstí Bratří Synků
Fig. 4 Borehole investigation in Bratří Synků Square 
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Borehole survey

Comprehensive measurements using a wide range of logging 

methods were carried out in selected boreholes. The objective 

of the logging was mainly to verify and refi ne lithological 

boundaries, determine the degree of ground faulting, both chemical 

(weathering) and mechanical (tectonic faulting), refi ne physical and 

geomechanical properties of ground, verify overall hydrodynamic 

conditions in boreholes, determine points of infl ows (or losses) 

of groundwater into boreholes and the rates of water fl owing in a 

borehole, both horizontally and vertically, to guess at the spatial 

orientation of discontinuity surfaces and verify technical condition 

of boreholes (diameters of boreholes, incoherent rock sections with 

rock falling from borehole walls and inclination of boreholes from 

vertical). 

Measurement of dip of discontinuities using dip 
compass on a borehole core 

The measurement was carried out using a pocket dip compass 

only on such pieces and fragments of borehole core on which it was 

possible to determine the original vertical position of the fragment.

Measurement of rock strength using Schmidt hammer 
on a borehole core 

Indicative measurement was conducted using type “L” of 

Schmidt hammer on the parts of borehole core which allowed it 

thanks to suffi cient size and strength.

Pressuremeter tests in boreholes 

The tests were realised using the standard method on uncased 

walls of cored boreholes 76mm in diameter, using a GA type of 

pressuremeter apparatus produced by French company MÉNARD. 

The measurement was frequently complicated by local instabilities 

of the borehole walls. 

Measurement of radon index of a plot of land 

Investigation of radon index of plots of land was carried out 

approximately in the areas of concourses of all stations being 

designed and also in the whole area of the planned Písnice depot. 

Geophysical survey 

The purpose of geophysical measurements was to verify 

thickness and lithological composition of surface deposits, depth 

and relief of the bedrock and degree of its total weathering and 

mapping of the tectonic fault. 

The following geophysical methods were used for accomplishing 

the assigned task: shallow seismic refraction survey, dipole 

resistivity profi ling, dipole vertical electrical sounding (VES) and 

resistivity tomography (OT).

Measurement of corrosivity 

Measurement of intensity of stray currents (BP) and resistance 

of ground using vertical electrical sounding was carried out in the 

areas of all stations, interstation sections and in the areas of bridges 

of at-grade parts being designed. 

Hydrogeological survey

Many boreholes were equipped as hydrogeological monitoring 

holes and hydrodynamic tests were conducted in them. 

Hydrogeological survey was focused, fi rst of all, on determination 

of hydraulic parameters of the selected ground environment, 

realisation of condition survey and survey of the condition of ground 

water in wells and water resources in the vicinity of the route of 

the construction being designed, assessment of the impact of the 

construction on existing hydrogeological regime, determination of 

rate of groundwater infl ows into excavated spaces of metro tunnels 

and stations and into open pits and assessment of chemism and 

corrosivity of water saturated environment. 

resp. hornin, stanovení agresivity podzemní vody, stanovení agre-

sivity pevného prostředí na vodním výluhu.

Karotážní měření ve vrtech

Ve vybraných vrtech bylo provedeno komplexní měření širokým 

spektrem karotážních metod. Účelem karotáže bylo především 

ověření a upřesnění litologických hranic, určení stupně porušení 

hornin, a to jak chemického (zvětrání), tak i mechanického (tek-

tonické porušení), upřesnění fyzikálních a některých geomecha-

nických vlastností hornin, ověření celkových hydrodynamických 

poměrů ve vrtu, zjištění míst přítoků (popř. ztrát) podzemní vody 

do vrtů a rychlosti proudění vody ve vrtu, a to jak horizontálním, 

tak vertikálním směrem, odhadnutí prostorové orientace ploch ne-

spojitosti a ověření technického stavu vrtů (průměr vrtů, úseky ne-

soudržné horniny s vypadáváním horniny ze stěny vrtu a odklon 

vrtů od vertikály).

Měření sklonu diskontinuit geologickým kompasem 
na vrtném jádru

Měření bylo prováděno kapesním geologickým kompasem pou-

ze na takových kusech a úlomcích vrtného jádra, na kterých bylo 

možné určit původní svislou polohu fragmentu.

Měření pevnosti hornin Schmidtovým kladivem 
na vrtném jádru

Orientační měření bylo prováděno Schmidtovým kladivem typu 

„L“ na těch částech vrtného jádra, které to díky dostatečné velikosti 

a pevnosti dovolily.

Presiometrické zkoušky ve vrtech

Zkoušky byly realizovány standardní metodou na nepažených 

stěnách jádrových vrtů průměru 76 mm presiometrickou apara-

turou francouzské fi rmy MÉNARD typu GA. Měření bylo často 

komplikováno lokálními nestabilitami stěn vrtu. 

Měření radonového indexu pozemku

Průzkum radonového indexu pozemků byl proveden přibližně 

v prostoru vestibulů všech projektovaných stanic a také v celém 

prostoru plánovaného areálu depa Písnice.

Geofyzikální průzkum

Účelem geofyzikálních měření bylo na vybraných úsecích trasy 

ověřit mocnost a litologické složení pokryvných útvarů, hloubku 

a reliéf skalního podloží a stupeň jeho celkového zvětrání a poruše-

ní a zmapování tektonické poruchy.

Pro splnění zadaného úkolu byly použity následující geofyzikál-

ní metody: mělká refrakční seismika (MRS), dipólové odporové 

profi lování (DOP), vertikální elektrické sondování (VES) a odpo-

rová tomografi e (OT).

Měření korozity

Měření intenzity bludných proudů (BP) a měrných odporů hor-

nin vertikálním elektrickým sondováním (VES) bylo provedeno 

v prostoru všech stanic, v mezistaničních úsecích a v prostoru pro-

jektovaných mostů nadzemních částí.

Hydrogeologický průzkum

Řada vrtů byla vystrojena jako hydrogeologické pozorovací 

a byly v nich provedeny hydrodynamické zkoušky.

Hydrogeologický průzkum byl zaměřen především na zjištění 

hydraulických parametrů vybraného horninového prostředí, pro-

vedení pasportizace a záměru stavu podzemní vody ve studnách 

a vodních zdrojích v blízkosti trasy projektované stavby, posouzení 

vlivu stavby na stávající hydrogeologický režim, stanovení velikos-

ti přítoků podzemní vody do výrubu tunelů a stanic metra a do 

otevřených výkopů a posouzení chemismu a agresivity zvodnělého 

prostředí.
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INTERESTING RESULTS 
OF INVESTIGATION AFFECTING 
THE WORK ON CONSTRUCTION 
DESIGN 

Olbrachtova station

The station is located under Na Strži Street, 

between Olbrachtova and Antala Staška 

Streets. The station was originally considered 

to be a one-vault structure, but with respect 

to the complicated geological conditions 

encountered, the station arrangement was 

changed. 

This mined station is currently being 

designed as a two-vault structure with two 

independent station tunnels interconnected at 

the ends of platforms by transverse galleries 

and with two escalator tunnels at both ends 

of the station. It will be the fi rst mined station 

of this type in Prague metro network. The 

platform is ca 27m under terrain surface. 

One of the main reasons for the change in 

the station design concept lied in the verifi ed 

very unfavourable geological conditions 

(Bohdalec Shales) which do not allow for 

the realisation of large-size underground 

excavation spaces required for a one-vault 

station. The original dimensions of excavated 

spaces, 24,4m wide and 14.2m high, were 

changed to station tunnels 9.8m wide and 

9.0m high (see Fig. 5). The ground overburden 

thickness in the space of the station amounts 

to ca 15–16m. 

The Quaternary cover soils were verifi ed in the framework of 

the geological survey up to the depth of ca 5.0–8.6m – Pankrác 

terrace deposits are represented mainly by clean as well as heavily 

loamy or clayey gravel and sand, signifi cantly compacted. An 

insignifi cant layer of fi ne-grained soils and an inhomogeneous 

layer of made-ground occurs under the terrain surface. However, 

the Quaternary cover will not be much signifi cant with respect to 

ZAJÍMAVÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU S VLIVEM 
NA PROJEKTOVÁNÍ STAVBY

Stanice Olbrachtova

Stanice je umístěna pod ulicí Na Strži mezi křižovatkami s ulice-

mi Olbrachtova a Antala Staška. Stanice byla původně uvažována 

jako jednolodní, ale vzhledem k zastiženým složitým geologickým 

podmínkám byla dispozice stanice změněna.

Tato ražená stanice je v současnosti projektovaná jako dvoulodní 

se dvěma samostatnými staničními tunely propojenými na koncích 

nástupišť příčnými chodbami a se dvěma eskalátorovými tunely na 

obou koncích stanice. Bude to první ražená stanice tohoto typu na 

pražském metru. Nástupiště je cca 27 m pod povrchem terénu.

Jedním z hlavních důvodů změny koncepce stanice byly ověřené 

velmi nepříznivé geologické poměry (bohdalecké břidlice), které 

neumožňují realizaci velkorozměrových výrubů velikosti jedno-

lodních stanic. Původní velikost výrubů šířky 20,4 a výšky 14,2 

byly změněny na staniční tunely šířky 9,8 a výšky 9,0 m (obr. 5). 

Mocnost horninového nadloží je v prostoru stanice cca 15–16 m.

V rámci geologického průzkumu byly do hloubky cca 5,0–8,6 m 

od úrovně terénu ověřeny zeminy kvartérního pokryvu – terasové 

uloženiny pankrácké terasy zastoupené především čistými i silně 

zahliněnými či jílovitými kamenitými štěrky a písky, značně uleh-

lými. Při povrchu terénu se místy vyskytuje nevýznamná poloha 

jemnozrnných zemin a nesouvislá vrstva navážek. Kvartérní po-

kryv však nebude mít vzhledem k hloubce nivelety trasy metra 

velký význam. Uplatní se především při hloubení stavebních jam 

vstupních prostor a při povrchu v eskalátorových tunelech.

Předkvartérní podklad je tvořen břidlicemi bohdaleckého sou-

vrství. Zastiženy byly horniny od zcela zvětralých až po zdravé. 

Horniny zastižené v průzkumných vrtech ve stanici Olbrachtova 

Obr. 5 Příčný geologický profi l ve stanici Olbrachtova s původním (červeně) a upraveným (černě) 
profi lem ražeb
Fig. 5 Geological cross-section in Olbrachtova Station with the original (red) and modifi ed (black) 
excavation profi le

Obr. 6 Charakteristický výnos jádra vrtaného technologií DIA a TK v hloubce 
cca 30 m
Fig. 6 Characteristic recovery of core from borehole carried out using the DIA 
technique and TK at the depth of ca 30m 
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the depth of the route alignment. It will come in useful during the 

excavation of construction pits for entrances and escalator tunnels 

near the surface. 

The Pre-Quaternary base is formed by Bohdalec Formation 

shales. Rock ranging from completely weathered to sound was 

encountered. It is true that the rock encountered in exploratory 

boreholes at Olbrachtova station (5 probes in total) was slightly 

weathered or sound already down from the depths of 11–13m; 

it was intensely fractured, crushed and crumbling, locally 

slippage-affected to kneaded, with frequent tectonic slickensides 

on discontinuity surfaces, disintegrating into small fragments 

(dimensions mostly 2–8cm, sporadically up to 15cm). Very tightly 

(locally up to tightly) spaced joints prevail in the rock mass; a nearly 

continuous core was gained by drilling using tungsten carbide bits 

without water fl ush. It easily disintegrated into small irregular 

fl at and elongated fragments during handling. The rock mass is 

disturbed in this way up to signifi cant depths. Some boreholes 

were drilled without water fl ush up to the fi nal depth of 38m. When 

the diamond bits were used, the rock mass was disturbed by fl ush 

water and was completely diluted with water (see Fig. 6). 

Signifi cantly more compact and harder rock was encountered 

only in one bore hole in the area of the southern escalator tunnel, 

down from the depth of 23m, where sound rock with mostly 

medium spaced joints were documented and pieces of cores up 

to 80cm long were extracted. This section in this borehole was 

the only in this station where it was possible to apply the DIA 

technology with water fl ushing. 

According to map source documents, no signifi cant transverse 

or longitudinal fault exists in the area of the station. But the 

geophysical investigation indicated a range of partial tectonic 

weakness zones. In the context with this tectonics, the rock mass is 

very heavily tectonically faulted. 

Discontinuous groundwater table occurs mainly at the base of 

fl uvial terrace sediments at the depth of 6.0–7.0m under the terrain, 

where the thickness of the water-bearing collector mostly does not 

exceed ca 1m.

In the rock substratum, the Sub-Quaternary aquifer system 

is bound to the near-surface zone of loose rock and tectonically 

faulted zones. Standing groundwater table in the hydrogeological 

massif of Ordovician shale (fi ssure environment) was documented 

at the depth of 15–20m under the terrain surface. 

Olbrachtova – Nádraží Krč interstation section 

It is an interstation section with highest difference in elevation. 

The altitude of the platform at Olbrachtova station is ca 268m a. s. 

l. and the terrain surface relatively steeply dips to the Krč valley, to 

the altitude of ca 210m a. s. l. In the area of this southern slope of 

the valley the surface of Pre-Quaternary basement rock (Bohdalec 

Formation shale) was documented in the majority of probes very 

shallow under the terrain, within the range of several metres. 

According to the testimony of local citizens, sand “pockets” locally 

appear in the slope. They were frequently used when houses were 

being built in the vicinity. 

Even though the tunnel, fi rst of all that at Olbrachtova station, is 

led at a relatively great depth, the Quaternary cover in some sections 

will have great importance and infl uence on the construction when 

its thickness is locally very large. 

The Olbrachtova – Nádraží Krč interstation section was 

originally designed in combination of the construction carried out 

from the surface in an open construction pit (where the tunnel sinks 

from the at-grade section at Nádraží Krč station in the vicinity of 

Bránická Street) and single-track and double-track tunnels driven 

(celkem 5 sond) byly sice již od hloubek cca 11–13 m navětralé 

nebo zdravé, avšak velmi silně rozpukané, podrcené a rozpadavé, 

místy proklouzané až prohnětené s častými tektonickými ohlazy 

na diskontinuitách, rozpadavé na drobné úlomky velikosti většinou 

2–8 cm, ojediněle až 15 cm. U hornin převažuje velmi velká (místy 

až velká) hustota diskontinuit a při vrtání technologií tvrdokovový-

mi korunkami bez vodního výplachu bylo těženo téměř souvislé já-

dro, které se však při manipulaci lehce rozpadalo na drobné nepra-

videlné ploché a podlouhlé úlomky. Horniny jsou takto porušené 

do značných hloubek a některé vrty tak byly až do konečné hloub-

ky 38 m vrtány „na sucho“. Při diamantovém způsobu vrtání byla 

hornina výplachovou vodou porušena a zcela rozplavena (obr. 6).

Výrazně kompaktnější a pevnější horniny byly zastiženy pouze 

v jednom vrtu v oblasti jižního eskalátorového tunelu a to až od 

hloubky cca 23 m, kde byly dokumentovány zdravé horniny s pře-

vážně střední hustotou diskontinuit, kdy byly těženy kusy jader dél-

ky až 80 cm. Tento úsek v tomto vrtu byl jediný, který bylo možné 

v této stanici vrtat DIA technologií s vodním výplachem.

Podle mapových podkladů se v prostoru stanice nevyskytuje 

žádný významný příčný ani směrný zlom. Geofyzikálním průzku-

mem však byla indikována řada dílčích oslabených tektonických 

zón. V kontextu s touto tektonikou jsou horniny velmi silně tekto-

nicky porušené.

Nesouvislá hladina podzemní vody se vyskytuje především při 

bázi terasových fl uviálních sedimentů v hloubce 6,0–7,0 m pod te-

rénem, kde mocnost zvodněného kolektoru většinou nepřesahuje 

cca 1 m.

V horninách skalního podkladu je subkvartérní systém zvodnění 

vázán na přípovrchovou zónu rozvolnění hornin a na tektonicky 

porušená pásma. Ustálená hladina podzemní vody v hydrogeolo-

gickém masivu ordovických břidlic (puklinové prostředí) byla zdo-

kumentována v hloubce 15–20 m pod terénem.

Mezistaniční úsek Olbrachtova – Nádraží Krč

Jedná se o mezistaniční úsek s velkým převýšením. Na plošině 

u stanice Olbrachtova je nadmořská výška kolem cca 268 m n. m. 

a povrch terénu poměrně prudce upadá do Krčského údolí na úro-

veň cca 210 m n. m. V prostoru tohoto jižního svahu údolí byl ve 

většině archivních sond dokumentován povrch hornin předkvartér-

ního podkladu (břidlice bohdaleckého souvrství) velice mělko pod 

terénem, v řádu prvních metrů. Podle svědectví místních obyvatel 

se však ve svahu místy objevují „kapsy“ písků, které byly často 

použity při výstavbě okolních domů.

Přestože je tunel především u stanice Olbrachtova vedený v re-

lativně značné hloubce, bude mít kvartérní pokryv v některých 

úsecích velký význam a vliv na stavbu, kdy je lokálně vyvinut ve 

značných mocnostech. 

Mezistaniční úsek Olbrachtova – Nádraží Krč se původně pro-

jektoval v kombinaci stavby z povrchu v otevřené stavební jámě 

(při zahloubení tunelu z povrchového úseku u stanice Nádraží Krč 

v okolí Branické ulice) a jednokolejných i dvoukolejných tunelů 

ražených NRTM směrem ke stanici Olbrachtova. 

V rámci předběžného průzkumu byl v zájmovém úseku prove-

den geofyzikální průzkum. Výsledky tohoto geofyzikálního prů-

zkumu však naznačovaly, že se ve svahu v okolí km cca 43,720 mo-

hou vyskytovat písky až štěrky pravděpodobně fl uviálního původu 

mocnosti až cca 8 m. Tato anomálie byla indikována jak nízkými 

seismickými rychlostmi metody MRS, tak i vysokými elektrickými 

odpory metody VES. V místě anomálie byl v rámci podrobného 

průzkumu v km cca 43,720 proveden vrt, který skutečně prokázal 

výskyt písčitých jílů, písků a štěrků až do hloubky 10,5 m pod te-

rén, tedy až cca 2 m do profi lu tunelu (obr. 7). Navíc bylo ověřeno, 



bohdalecké souvrství

Bohdalec Formation

bohdalecké souvrství

Bohdalec Formation

21

28. ročník - č. 2/2019

using the NATM in the direction 

of Olbrachtova station. 

Geophysical investigation was 

carried in the interest section 

within the framework of the 

preliminary investigation. Results 

of the geophysical investigation 

indicated that sand up to gravel, 

probably of fl uvial origin, with 

the thickness up to ca 8m can be 

encountered in the slope in the 

vicinity of chainage km ca 43.720. 

This anomaly was indicated both 

by low seismic velocities of the 

shallow seismic refraction survey 

and also high current resistance 

values at the dipole vertical 

electrical sounding. A borehole 

was carried out in the anomaly 

location within the framework 

of the detailed investigation at 

chainage km ca 43.720. The 

borehole proved the occurrence 

of sandy clay, sand and gravel 

up to the depth of 10.5m under 

the terrain, which means that it 

extends up to ca 2m into the tunnel profi le (see Fig. 7). It was in 

addition verifi ed that those coarse-grained soils are water saturated 

at the base at the thickness of ca 1.5m. It is the fl uvial fi lling of 

an over-deepened bed of the higher terrace stage of the Kunratice 

Brook. The metro tunnel alignment will run in this section at the 

depths of 13–15m. 

With respect to complicated geological conditions encountered 

and verifi ed, to the size of the excavated opening (up to ca 8.0m 

high, ca 10.4m wide, excavated area ca 66m2) and the overall 

stability of the double-track tunnel, the design for the interstation 

tunnel was changed on the recommendation of the contractor for 

the geotechnical investigation. The design at the fi nal design level 

expected that the entire running tunnels section would be driven 

using the TBM method, which would cope with the passage 

through the complicated geotechnical conditions much better than 

two single-track tunnels with the tunnel diameter of ca 6.1m. 

The problematic section was subsequently investigated within 

the framework of the supplementary investigation. The main task 

of the investigation was to determine the area and depth of the 

layer of sand and gravel which had been identifi ed by the previous 

investigation. With respect to the inaccessible character of the 

terrain, geophysical resistivity methods, dynamic penetration tests 

and two investigation boreholes were used. 

Geophysical measurement was carried out at chainage km 

43.660–43.830 on 4 profi les parallel with rails, at the spacing 

of 10m and with a 10–20m step. The total of 41 dipole vertical 

electrical sounding points were surveyed in this section with the 

aim of determining the extent of the occurrence of gravels. The 

total of 24 dynamic penetration tests up to the depth of ca 3–8m 

were conducted on the same profi les. All probes were terminated 

after encountering hard and deeper impenetrable environment – 

probably in rock with minimum strength grade R5, locally even 

R4, or on large boulders in the Quaternary cover. 

It was verifi ed on the basis of results of the comprehensive 

geophysical investigation, dynamic penetration tests and drilling 

že jsou tyto hrubozrnné zeminy při bázi v mocnosti cca 1,5 m zvod-

nělé. Jedná se o fl uviální výplň přehloubeného koryta vyššího te-

rasového stupně Kunratického potoka. Niveleta tunelu metra bude 

procházet v tomto úseku v hloubkách kolem 13–15 m.

Vzhledem k zastiženým a ověřeným složitým geologickým po-

měrům, k velikosti výrubu (výška až cca 8,0 m, šířka cca 10,4 m, 

plocha výrubu cca 66 m2) a celkové stabilitě dvoukolejného tunelu 

byl na doporučení zhotovitele geotechnického průzkumu projekt 

ražby mezistaničního úseku změněn. Projekt ve stupni DSP počítal 

s tím, že celý úsek traťových tunelů bude ražen metodou TBM, kte-

rá průchod komplikovanými geotechnickými poměry zvládne da-

leko lépe (dva tunely jednokolejné s průměrem tunelu cca 6,1 m).

Následně byl tento problematický úsek relativně detailně pro-

zkoumán v rámci doplňkového průzkumu. Hlavním úkolem prů-

zkumu bylo plošně a hloubkově vymezit polohu písků a štěrků, 

která byla zjištěna při dřívějším průzkumu. Vzhledem k nepřístup-

nosti terénu byly použity geofyzikální odporové metody, dynamic-

ké penetrační zkoušky a dva průzkumné vrty.

V km 43,660–43,830 bylo provedeno geofyzikální měření ploš-

ně na 4 profi lech rovnoběžných s kolejemi ve vzájemné vzdálenosti 

10 m a s krokem 10–20 m. V tomto úseku bylo změřeno celkem 

41 bodů VES s cílem zjistit rozsah výskytu štěrků. Na stejných 

profi lech bylo provedeno celkem 24 ks dynamických penetračních 

zkoušek do hloubky cca 3–8 m. Všechny sondy byly ukončeny po 

zastižení pevného a hlouběji neprostupného prostředí – pravděpo-

dobně v horninách pevnostní třídy minimálně R5, místy i R4, nebo 

na hrubých kamenech v kvartérním pokryvu.

Na základě výsledků komplexního geofyzikálního průzkumu, 

dynamických penetračních zkoušek a vrtného sondování bylo ově-

řeno, že největší mocnosti štěrků a písků jsou cca 8–10 m. Výskyt 

zemin kvartérního pokryvu může zasahovat do profi lu tunelů nebo 

těsně nad jejich klenbu v úseku délky až cca 60 m.

Ověřené geotechnické poměry s výskytem nesoudržných a zvod-

nělých zemin v prostoru klenby jsou pro ražbu původně dvoukolej-

ného tunelu metodou NRTM nejvíce rizikové. Tato ražba by mu-

Obr. 7 Podélný geologický profi l trasou v okolí km cca 43,720 mezi stanicemi Olbrachtova a Nádraží Krč
Fig. 7 Longitudinal geological section through the line in the surroundings of chainage km ca 43.720 between 
Olbrachtova and Nádraží Krč stations 
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sela být v předstihu zajištěna řadou technických a bezpečnostních 

opatření pro realizovatelnost vlastní stavby tunelů metra s použi-

tím prvků speciálního zakládání jako např. obrysové mikropiloty, 

injektáže nebo tryskové injektáže zemin, předrážené pažení apod. 

Změnu technologie z dvoukolejného a jednokolejných tunelů raže-

ných technologií NRTM na ražby metodou pomocí TBM lze pova-

žovat za vhodnou a správnou (obr. 8). 

Vzhledem k nutnosti fázování stavebních prací však bylo násled-

ně rozhodnuto, že ražby tunelů v úsecích Pankrác – Olbrachtova 

– Nádraží Krč budou muset být provedeny konvenčním způsobem 

(NRTM), a to včetně tohoto kritického jednokolejného úseku.

Stanice Pankrác

Je umístěna pod křižovatkou ulic Na Pankráci, Na Strži a Budě-

jovická. Je projektována jako jednolodní ražená stanice s bočními 

nástupišti s hloubkou cca 33 m pod terénem. Na obou koncích sta-

nice jsou eskalátorové tunely. Severní bude mít vyústění v admini-

strativním centru Gemini. Na jižní straně stanice budou dvě příčné 

chodby s vyústěním v obchodním komplexu Arkády Pankrác s od-

bočkou s přestupem na trasu metra C a dále výstupy k ulici Budě-

jovická. Staniční tunel má velký příčný profi l. Šířka je cca 23,0 m, 

výška cca 19,0 m a plocha výrubu je cca 350 m2. Vzhledem k za-

stavěnosti území a k prostorovým poměrům bude ražba prováděna 

především z přístupového tunelu.

Kvartérní pokryv nebude mít vzhledem k hloubce nivelety koleje 

metra velký význam. Uplatní se především při hloubení stavebních 

jam vstupních prostor a při povrchu v eskalátorových tunelech. Je 

tvořen terasovými uloženinami pankrácké terasy a navážkami ově-

řené mocnosti mezi cca 3–6 m.

Předkvartérní podklad je v prostoru stanice tvořen horninami 

paleozoika – siluru i ordoviku. Před stanicí v km cca 41,820 tra-

sa protíná osu barrandienské synklinály a dále ve směru staničení 

se vyskytují stále starší horniny. Od začátku stanice se budou vy-

skytovat jednotlivá souvrství hornin siluru od mladších ke starším 

(kopaninské a liteňské), a na konci úseku bude zastiženo nejmladší 

souvrství ordoviku (kosovské).

sounding that the largest thickness of gravels 

and sand layers amounts to ca 8–10m. The 

occurrence of Quaternary cover soils can 

extend into the tunnel profi les or just above 

their arches within a section up to ca 60m 

long. 

The verifi ed geotechnical conditions 

with the occurrence of cohesionless and 

water bearing soils in the area of the tunnel 

vault are most risky for excavating the 

originally double-track tunnel using the 

NATM. The excavation would have to be 

secured in advance by a range of technical 

and safety measures to ensure feasibility of 

the construction of the metro tunnels using 

elements of specialist foundation, such as 

contour micropiles, grouting or jet grouting 

into soils, driven spiling etc. The change in the 

technology from the double-track tunnel and 

single-track tunnels driven using the NATM 

to the tunnelling method using TBMs can be 

considered to be reasonable and correct (see 

Fig. 8). 

It was subsequently decided with respect to 

the necessity for phasing of the construction 

operations that the tunnels in the Pankrác – 

Olbrachtova – Nádraží Krč sections, including this critical single-

track section, would have to be driven conventionally (the NATM). 

Pankrác station

It is located under the intersection of Na Pankráci, Na Strži 

and Budějovická Streets. It is being designed as a one-vault 

mined station with side platforms, at the depth of ca 33m under 

terrain surface. Escalator tunnels are at both ends of the station. 

The northern escalator tunnel will have its mouth in the Gemini 

administration centre. On the southern side of the station, there will 

be two transverse galleries with their mouths in the Arkády Pankrác 

commercial complex with a branch for the transfer to metro line C 

and exits to Budějovická Street. The profi le of the station tunnel is 

large. It is ca 23.0m wide, ca 19.0m high and the excavated cross-

sectional area amounts to ca 350m2. With respect to the degree 

of the development of the area and the spatial conditions, the 

excavation will be carried out mainly from an access tunnel. 

The Quaternary cover importance will not be high with respect 

to the depth of the metro track alignment depth. It will assert itself 

fi rst of all during the excavation of construction pits for entrance 

structures and at the surface in escalator tunnels. It is formed by 

terrace deposits of the Pankrác Terrace and made-ground layers 

with the verifi ed thickness of ca 3–6m. 

The Pre-Quaternary base in the area of the station is formed by 

Palaeozoic rock types of rock – Silurian and Ordovician. Before 

the station, at chainage km ca 41.820, the route crosses the axis of 

the Barrandian Syncline, and further in the direction of chainage, 

older and older rock is encountered. From the beginning of the 

station, individual formations of Silurian rock types from younger 

to older ones (Kopaniny and Liteň) will occur and, at the end of the 

section, youngest Ordovician formation (Kosov Formation) will be 

encountered. 

In terms of lithology, a wide spectrum of different Prague rock 

types with highly variable geotechnical properties – Ordovician 

rock types from thinly bedded siltstone, through greywacke, 

sandstone and quartzite up to Silurian limy siltstone, limy and 

Obr. 8 Příčný geologický profi l v km cca 43,720 s původním (červeně) a upraveným (černě) profi lem 
ražeb
Fig. 8 Geological cross-section at chainage km ca 43.720 with the original (red) and modifi ed (black) 
excavated cross-section 
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Litologicky zde bude zastižené široké spektrum odlišných praž-

ských horninových typů se silně odlišnými geotechnickými vlast-

nostmi – od tence vrstevnatých prachovců, přes droby, pískovce 

a křemence ordovických hornin až po vápnité prachovce, vápnité 

a tufi tické břidlice, tufy a kompaktní a pevné vápence silurských 

hornin. Celou situaci budou dále komplikovat nepravidelné proni-

ky a polohy vulkanických žil velmi pevných diabasů nebo diabaso-

vých tufů velmi proměnlivých mocností cca 2 až 30 m.

Z hlediska regionální a strukturně-historické geologie lze oče-

kávat v zájmovém území řadu tektonických poruch. Lokalita se 

nachází téměř v ose barrandienského synklinoria v jeho severový-

chodním uzávěru, kde byly v geologické minulosti značné tlakové 

i tahové síly. Je tak nutné zde očekávat řadu významných i dílčích 

poruch, podél kterých byly horniny posunuty vertikálním i hori-

zontálním směrem.

Hladina podzemní vody byla ve všech nově provedených son-

dách zastižena až v horninách předkvartérního podkladu v hloub-

kách kolem cca 5,5–8,5 m pod terénem. Je to způsobeno omezenou 

možností přirozené infi ltrace srážkových vod vlivem zpevnění po-

vrchových ploch a jejím řízeným svedením do kanalizace a částeč-

ně také vybudovaným drenážním systémem kolem stanice metra 

C Pankrác.

Staniční tunel stanice Pankrác trasy D je umístěný v relativně 

velké hloubce, avšak mocnost horninového nadloží je v prostoru 

vlastní jednolodní stanice cca 15–17 m, což není ani výška výru-

bu. Jako technicky nejnáročnější se jeví jižní konec stanice, kde se 

nacházejí velmi složité, členité a rozměrově největší podzemní vý-

ruby – rozplet, propojení a výškové uspořádání traťového a stanič-

ního tunelu trasy D, příčných propojek a výstupních a přestupních 

eskalátorových tunelů mezi linkami metra D a C (obr. 9). Současně 

se zde vyskytuje řada inženýrských sítí a trasa D podchází provozo-

vanou trasu metra C. Podklad je zde tvořen horninami kosovského 

souvrství ordovického stáří, kterým byly přiřazeny silně podprů-

měrné geotechnické parametry. 

Při zpracovávání projektové dokumentace ve stupni DSP byl 

pro jektant konfrontován s velmi nepříznivými geotechnickými 

tuffi tic shale, tuff and compact and 

sound limestone will be encountered. 

The whole situation will be further 

aggravated by irregular intrusion and 

layers of volcanic dykes of very hard 

diabase or diabase tuffs with very 

variable thickness ranging from 2m to 

30m. 

From the aspect of regional 

and structural-historical geology, 

numerous tectonic faults can be 

expected in the area of operations. The 

locality lies nearly on the axis of the 

Barrandian Synclinorium, in its north-

western closure, where signifi cant 

compression and tension forces 

existed in the history. It is therefore 

necessary to expect numerous 

signifi cant faults along which the rock 

masses were displaced vertically as 

well as horizontally. 

The groundwater table in all newly 

bored probes was encountered as low 

as the Pre-Quaternary base level, 

at depths about ca 5.5–8.5 metres 

under the terrain. It is caused by the 

limited possibility of natural infi ltration of precipitation water 

and controlled draining it into sewerage and, partially, also by 

a drainage system carried out around Pankrác station on metro 

line C.

Pankrác station on Line D is located at a relatively great depth, 

but the thickness of the ground environment in the area of the one-

vault station is about 15–17m thick, which is less than the height 

of the excavated opening. The southern end of the station appears 

to be technically most diffi cult. Very complicated, dissected and, 

in terms of dimensions largest underground excavation spaces – 

a bifurcation chamber, cross passages and the height arrangement 

of the running and station tunnels on Line D, cross passages and 

exit and transfer escalator tunnels between the metro lines D 

and C are located there (see Fig. 9). At the same time, there are 

numerous engineering networks there and the Line D passes under 

the Line C being operated. The base in this location is formed by 

the Ordovician Kosov Formation, to which strongly below-average 

geotechnical parameters were assigned. 

During the work on the design at the fi nal design stage, the 

designer was confronted with very unfavourable geotechnical 

characteristics of some rock types encountered, which occur just 

in the locations of those excavations. For that reason the designer 

submitted a requirement for a supplementary investigation in 

the area of the southern end of Pankrác station on metro Line D, 

concretely in the environment of the Kosov Formation. 

A new investigation borehole was carried out at a distance of only 

17m from the original borehole and the comprehensive logging 

methodology was again applied to it. Both boreholes encountered 

the border between Silurian-age rock (massive diabase) and 

Ordovician-age at its base (alternation of clayey siltstone, sandstone 

and quartzite of the Kosov Formation). It allowed for refi ning the 

dip of the layers. Very poor quality of the rock mass (see Fig. 10) 

was verifi ed at some levels of both boreholes. Signifi cant problems 

were encountered when the holes were being bored – low core 

recovery and the RQD value most frequently varying within 

the 0–30 interval. At the same time, rock fractures fell from the 

Obr. 9 3D model stanice Pankrác s obrysy stávajících a projektovaných podzemních prostor
Fig. 9 3D model of Pankrác station with contours of existing and designed underground spaces marked in it 
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borehole walls into the borehole stem. The boreholes 

had to be repeatedly cleaned during the course of the 

logging measurements so that the passability was 

secured for individual logging probes. Rock in the 

core barrel suffered during the drilling from diluting 

only by the fl ow of the fl ushing medium. 

Conversely, the hydrogeological conditions veri-

fi ed in both boreholes by logging are signifi cantly 

different. The second borehole encountered more 

permeable open fi ssures and signifi cant infl ow zones. 

Despite the nearness of the two boreholes, even the 

groundwater fl ow direction and overall permeability 

differ from each other. 

Minor variations were caused in the newly bored 

hole by the made-ground encountered. Drilling 

within the depth interval ca 1.9–5.4m passed through 

completely sound wood treated with carbolineum 

– a former soldier beam and lagging wall of an old 

construction pit from the construction of a station on 

the metro Line C from the beginning of the 1970s was encountered 

(see Fig. 11). 

The Kosov Formation rock mass is very intensely fractured and 

crushed due to its geological location close to the closure of the 

Barrandian synclinorium. According to the completed structural 

analyses, it is not always possible in so intensely faulted rock 

environment to excavate underground openings with the dimensions 

designed without negatively affecting the safety of the excavation 

work, respectively without origination of excessive deformations of 

the overburden associated with the danger of damaging structures 

on the surface, including the operational metro Line C. 

Improving the properties of the given ground environment by 

strengthening chemical grouting is under consideration as one 

of the solutions possible. For that reason the client formulated 

a requirement for realisation of trial grouting into the Kosov 

Formation ground environment with the aim of:

• verifying the viability of penetration of the injection material 

into the particular environment; 

• selecting a material type suitable for the strengthening/sealing 

grouting;

cha rak teristikami některých zastižených horninových typů, které 

se vyskytují právě v místech těchto výrubů. Proto projektant vznesl 

požadavek na provedení doplňkového geotechnického průzkumu 

v prostoru jižního konce stanice metra D Pankrác, konkrétně v pro-

středí kosovských vrstev.

Ve vzdálenosti pouhých 17 m od vrtu původního byl proveden 

nový průzkumný vrt a v něm opět komplexní metodika karotážních 

měření. Oba vrty zastihly hranici mezi horninami silurského stáří 

(masivní diabasy) a horninami ordovického stáří v jejich podloží 

(střídání poloh jílovitých prachovců, pískovců a křemenců kosov-

ského souvrství). Toto umožnilo upřesnit sklon vrstev. V obou vr-

tech byla také v některých polohách ověřena velmi špatná kvalita 

horninového masivu (obr. 10) a při jejich hloubení byly značné 

problémy – nízký výnos jádra a hodnota RQD se nejčastěji po-

hybovala v intervalu 0–30. Současně zde docházelo k vypadávání 

úlomků hornin ze stěn do vrtného stvolu. Při karotážních měřeních 

musely být vrty několikrát přečišťovány, aby byla zajištěna prů-

chodnost pro jednotlivé karotážní sondy. Při vrtání také docházelo 

pouhým prouděním výplachového média k rozplavování horniny 

v jádrovce.

Naopak hydrogeologické poměry ověřené karotáží v obou vrtech 

se značně liší. Druhý vrt zastihl více otevřených propustných puk-

lin a výrazných přítokových pásem. Přes blízkost obou vrtů se liší 

i směr proudění podzemní vody a celková propustnost.

Drobné zpestření v nově provedeném vrtu způsobily zastižené 

navážky. V intervalu cca 1,9–5,4 m bylo vrtáno ve zcela zdravém 

dřevě ošetřeném karbolkou – pravděpodobně byla zastižena bývalá 

záporová stěna staré stavební jámy ze stavby stanice a trasy met-

ra C ze začátku 70. let (obr. 11).

Horniny kosovského souvrství jsou kvůli své geologické pozici 

v blízkosti uzávěru synklinoria barrandienu velmi silně tektonic-

ky rozpukané a podrcené. Podle provedených statických výpočtů 

není v takto porušeném horninovém prostředí možné provést ražby 

v projektovaných rozměrech tak, aniž by byla negativně ovlivněna 

bezpečnost samotných ražeb, resp. aniž by nevznikaly nadměrné 

deformace nadloží s nebezpečím poškození povrchové zástavby 

včetně provozované linky trasy metra C.

Jako jedno z možných řešení je zvažováno zlepšení vlastností da-

ného horninového prostředí provedením zpevňujících chemických 

injektáží. Proto byl objednatelem formulován požadavek na reali-

zaci pokusné injektáže horninového prostředí kosovských vrstev 

s cílem:

Obr. 10 Charakteristický výnos vrtného jádra z kosovského souvrství
Fig. 10 Characteristic recovery of rock core from the Kosov Formation 

Obr. 11 Dřevo bývalé záporové stěny staré stavební jámy
Fig. 11 Wood of former soldier beam and lagging wall of the old construction 
pit 
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• verifying the technical and technological viability of the 

operations; possible work limitation;

• documenting changes in geological and hydrogeological 

characteristics of the ground environment by pressuremeter 

and logging measurements. 

It will be reasonable to divide those investigation operations 

into two steps. In the fi rst step, the groutability of the ground 

environment would be verifi ed by a borehole carried out from the 

surface, including pressuremeter and logging measurements ahead 

of and after the realisation of the trial grouting. In the second step, it 

would be very reasonable to carry out an underground exploratory 

gallery to verify the quality and parameters of the natural 

environment and the environment improved by grouting on a real 

scale, directly within the profi le of the station to be constructed. It 

is assumed that the grouting could strengthen the heavily fractured 

ground environment, possibly also seal discontinuities exhibiting 

groundwater fl owing through them. The trial grouting from the 

surface was the last operation performed at Pankrác station.

Objectives, methodologies and scopes of the investigation 

operations were defi ned after mutual consultations between the 

designer (the client) and the contractor for the investigation. The 

following operations were carried out within the framework of the 

special-purpose supplementary investigation:

• drilling for an engineering geological hole up to the total depth 

of ca 25m; great stress was put on maximum verticality of the 

hole;

• continuous geological and technical description of borehole 

cores, taking ground samples;

• conducting pressuremeter tests;

• conducting logging measurements using a comprehensive 

methodology within the entire borehole profi le; putting 

maximum stress on methodologies for measuring strength-

related characteristics of ground mass and hydrogeological 

conditions in the borehole (points of infl ows and losses and 

directions of water fl ows);

• conducting grouting tests in the borehole; grouting limits were 

determined by the consumption of the mixture at individual 

stages, not by grouting pressures;

• Setting out the second verifi cation borehole – the assumption 

for the distance is ca 0.5m so that the borehole is within the 

reach of the ground environment treated by grouting;

• carrying out an approximately 25m deep EG borehole; big 

stress is put on maximum verticality of the borehole so that 

it is bored in parallel with the fi rst borehole fi lled with grout 

collaterally with the fi rst grouted borehole;

• carrying out continual geological and technical description 

of bored cores; the stress to be placed on the macroscopic 

verifi cation of “increased quality” of the bored core by 

injecting grout into the ground environment and identifying 

the presence of grouting mixtures on rock discontinuities;

• carrying out pressuremeter tests;

• carrying out logging measurements using a comprehensive 

methodology in the whole borehole diameter; putting 

maximum stress on methodologies for measurement of 

strength-related parameters of the massif and hydrogeological 

conditions in the borehole (points of infl ows and losses and 

directions of water fl ows;

• liquidating the boreholes.

Grouting tests

They were carried out in a selected ca 10m long section at the 

base of the borehole stem. Grouting was carried out using two types 

• ověření realizovatelnosti penetrace injekčního materiálu do 

daného prostředí;

• výběr vhodného typu materiálu pro zpevňující / utěsňující in-

jektáže;

• ověření technické a technologické proveditelnosti prací, mož-

ná omezení provedení;

• dokumentace změny geologických, geotechnických a hydro-

geologických charakteristik horninového prostředí presiomet-

rickým a karotážním měřením.

Tyto průzkumné práce bude vhodné rozdělit do dvou kroků. 

V prvním kroku by se prověřila injektovatelnost horninového pro-

středí pomocí vrtu z povrchu včetně provedení presiometrických 

a karotážních měření před a po provedení pokusných injektáží. Ve 

druhém kroku by bylo velmi vhodné provést podzemní průzkumné 

dílo (štolu), které ověří kvalitu a parametry přirozeného a injektá-

žemi vylepšeného horninového prostředí přímo v profi lu budované 

stanice v reálném měřítku. Předpoklad je, že injektáže by mohly 

zpevnit velmi silně rozpukané horninové prostředí, případně také 

utěsnit diskontinuity s proudící podzemní vodou. Jako poslední 

průzkumné práce tedy byly ve stanici Pankrác provedeny pokusné 

injektáže z povrchu terénu.

Cíle, metodiky a rozsahy průzkumných prací byly defi novány po 

vzájemných konzultacích projektanta (objednatele) a zhotovitele 

průzkumu. V rámci doplňujícího účelového průzkumu byly prove-

deny tyto činnosti:

• vrtání IG vrtu celkové hloubky cca 25 m, kladen velký důraz 

na maximální svislost vrtu;

• průběžný geologický a technický popis vrtného jádra, odběry 

vzorků hornin;

• provedení presiometrických zkoušek;

• provedení karotážních měření komplexní metodikou v celém 

profi lu vrtu, maximální důraz kladen na metodiky měřící pev-

nostní charakteristiky masivu a hydrogeologické poměry ve 

vrtu (místa přítoků a ztrát a směry proudění);

• provedení injektážních zkoušek ve vrtu; limity pro injektáže 

byly stanoveny spotřebou směsí v jednotlivých etážích, nikoliv 

injekčními tlaky;

• vytyčení druhého ověřovacího vrtu – předpoklad ve vzdále-

nosti cca 0,5 m tak, aby byl v dosahu proinjektovaného horni-

nového prostředí;

• odvrtání IG vrtu celkové hloubky vrtu cca 25 m; kladen velký 

důraz na maximální svislost vrtu tak, aby byl odvrtán souběž-

ně s prvním proinjektovaným vrtem;

• průběžný geologický a technický popis vrtného jádra, při po-

pisu kladen důraz na makroskopické ověření „zkvalitnění“ vrt-

ného jádra proinjektováním horninového prostředí a zjištění 

přítomnosti injekčních směsí na diskontinuitách hornin;

• provedení presiometrických zkoušek;

Obr. 12 Detail proinjektovaných puklin v hornině – viz šipky
Fig. 12 Detail of fi ssures in rock fi lled with grout – see the arrows 
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of grouting materials on a chemical basis, each in a section about 

ca 5m long. Two types of polyurethane resins, mono-component 

and two-component ones, were used. 

The grouting medium was liquid, with low viscosity. The 

reaction time of setting depended fi rst of all on the chosen amount 

of accelerator in the grouting mixture, the temperature and addition 

of water; it varied within the order if fi rst hours. After a certain 

time, the grouting mixture started to foam, thus creating suffi cient 

pressures thanks to which the medium was further forced into 

open discontinuities, pores and cavities. The foaming degree 

ranged mostly to ca 3%. A relatively fi rm, but still partially plastic 

polyurethane material was the fi nal product. 

A macroscopically visible effect of the grouting operation 

appeared in some layers of the borehole carried out in a stem of 

improved ground. Grouting mixture coats were identifi ed on 

discontinuities, as well as fi ssures and cracks in the rock mass fi lled 

with the mixture (see Fig. 12); small nuggets of the mixture up 

to 4cm were obvious; clusters of fragments of crushed rock glued 

together with the grouting mix were locally visible (see Fig. 13). It 

is therefore provable that the minimum reach of grouting under the 

boundary conditions at which the grouting was carried out (grout 

consumption rate) amounts to 0.4m. It is probable that the ground 

mass grouting will be more effi cient and will reach greater distance 

when higher pressures and higher consumption of grouting mixture 

are applied. 

It is obvious from the macroscopically documented fragments of 

grouted rock that ground mass can be reinforced (“glued together”) 

so that the rate of falling of rock fractures during the tunnel 

excavation is reduced. Injecting the grout into open fi ssures and 

cavities will also be successful, thus the permeability of the rock 

mass will be reduced and groundwater infl ows into open excavated 

spaces will be limited, with a justifi able assumption of reducing the 

reach of the affection of groundwater table in the surroundings of 

the metro construction. 

Pressuremeter tests

In contrast to the planned extent of the work operations, the 

number of pressuremeter tests was signifi cantly smaller with 

respect to the great instability of borehole walls (repeatedly falling 

rock fragments from the instable walls into the borehole profi le) 

or excessive development of caverns in the boreholes causing 

• provedení karotážních měření komplexní metodikou v celém 

profi lu vrtu, maximální důraz kladen na metodiky měřící pev-

nostní charakteristiky masivu a hydrogeologické poměry ve 

vrtu (místa přítoků a ztrát a směry proudění);

• likvidace vrtů.

Injektážní zkoušky

Byly provedeny ve vybraném úseku v délce cca 10 m při bázi 

vrtného stvolu. Vlastní injektáž byla provedena dvěma typy injekč-

ních hmot na chemické bázi, každé v délkovém úseku cca 5 m. Po-

užity byly dva typy polyuretanových pryskyřic, a to jednosložková 

a dvousložková směs.

Vlastní injekční médium bylo tekuté s nízkou viskozitou. Re-

akční doba tuhnutí byla závislá především na zvoleném množství 

akcelerátoru v injektážní směsi, teplotě a příměsi vody a byla 

v řádu prvních hodin. Po určitém čase začala injekční směs pěnit, 

čímž byly vytvořeny dodatečné tlaky, díky kterým bylo médium 

dále zatlačováno do otevřených diskontinuit, pórů a dutin. Stupeň 

napěnění se pohyboval většinou do cca 3 %. Výsledným produk-

tem byla relativně pevná, ale stále částečně plastická polyuretanová 

hmota.

Ve vrtu odvrtaném ve stvolu zlepšené horniny byl v některých 

polohách makroskopicky viditelný účinek injektážních prací. Byly 

zjištěny povlaky injekční směsi na diskontinuitách a vyplněné 

pukliny a trhliny v hornině (obr. 12), ve více podrcených polohách 

byly patrné drobné hrudky směsi velikosti do 4 cm, místy byly 

patrné shluky úlomků podrcené horniny slepené injektážní směsí 

(obr. 13). Je tedy prokazatelné, že i při okrajových podmínkách, při 

kterých byly injektáže provedeny (spotřeba směsi), je dosah injek-

táží minimálně 0,4 m. Při použití vyšších injekčních tlaků a vyšší 

spotřeby injekčních směsí je vysoce pravděpodobné, že bude mož-

né proinjektovat horninový masiv efektivněji a do větších vzdále-

ností.

Z makroskopicky zdokumentovaných zlomků injektáže je zřej-

mé, že je možné horninový masiv zpevnit („slepit“) tak, aby při 

ražbě tunelu docházelo k menšímu vypadávání horninových frag-

mentů. Také se podaří proinjektovat otevřené pukliny a dutiny, 

čímž se zmenší propustnost horninového masivu a omezí přítoky 

podzemní vody do otevřených výrubů s oprávněným předpokla-

dem zmenšení dosahu ovlivnění hladiny podzemní vody v okolí 

stavby metra.

Obr. 13 Detail úlomků podrcené horniny slepených injektážní pryskyřicí
Fig. 13 Detail of fractures in crushed rock glued together with grouting resin 
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impossibility of conducting the pressuremeter tests (where the 

apparatus still did not get into contact with the rock environment) 

because of the expansion of measurement and protection cells to 

the maximum volume possible. It is however obvious from the 

determined values that higher pressuremeter modules of rock 

mass deformation at the same depth level and in the same rock 

environment improved by grouting were higher than the modules 

identifi ed in the rock mass prior to the grouting. 

Logging measurements

Just opposite, the logging measurements did not prove the 

success and effi ciency of grouting with polyurethane resin. 

The rock permeability rate was not reduced and geomechanical 

properties of rock did not essentially change.

CONCLUSION

A number of assumptions were confi rmed on the basis of each of 

the individual stages of geotechnical investigation operations on the 

metro Line D in Prague, but, on the contrary, some fi ndings were 

quite surprising, fi rst of all the signifi cantly worse geotechnical 

conditions in some localities. Areas with the occurrence of some 

uncertainties or higher geotechnical risks for the construction 

operations were defi ned after each stage. The necessity, suitability 

and possible extent of other investigation work were always 

confronted with the continuously originating design documents. 

For example, changes in the track alignment, position of track or 

changes in the method and technology of driving running tunnels 

(NATM vs. TBM) can have a major impact on the expected 

behaviour of rock massif. 

According to general experience it is obvious that the geological 

and geotechnical conditions identifi ed by the investigation have, 

fi rst of all in the case of linear structures, minimum to zero infl uence 

on the possibility of changing the location – it is prescribed by the 

approved transportation solution, zoning and planning approval or 

other interests and the construction site “cannot be shifted”. The 

verifi ed geotechnical conditions have therefore infl uence only on 

the system of the foundation of structures or on a design of more 

complicated and more costly geotechnical structures. In the case of 

the designing preparation for metro Line D this is not applicable. 

In some cases the designer, if possible, responded to the identifi ed 

unfavourable geotechnical conditions, for example by changing the 

dimensions of the excavated opening and the excavation method or 

by changing the spatial arrangement of the structures. This fi nding 

is cheering and encouraging. 

The development of the metro Line D will be another great 

challenge for Czech tunnel engineers in the area of Prague and 

I fi rmly believe that they will accomplish it with due responsibility 

and it will be carried out without major exceptional events. 

 Mgr. ALEŠ KUBÁT, 
kubat@geotec-gs.cz, GeoTec-GS, a.s.

Presiometrické zkoušky

Oproti plánovanému rozsahu prací bylo provedeno presiometric-

kých zkoušek výrazně méně, a to z důvodu velké nestability stěn 

vrtů (opakované vypadávání úlomků hornin z nestabilních stěn do 

profi lu vrtu) nebo nadměrného vykavernování vrtu a tím nemož-

nosti provedení vlastní zkoušky (roztažením měřicích a ochran-

ných buněk na maximální možný objem stále nedocházelo ke kon-

taktu aparatury s horninovým prostředím). Ze zjištěných hodnot je 

však patrné, že ve stejné hloubkové úrovni byly ve stejném horni-

novém prostředí zlepšeném injektážemi zjištěny vyšší presiome-

trické moduly přetvárnosti horninového masivu než v horninách 

před injektážemi.

Karotážní měření

Naopak karotážní měření neprokázala úspěšnost a účinnost in-

jektáží polyuretanovou pryskyřicí. Propustnost hornin se nesnížila 

a geomechanické vlastnosti hornin se v podstatě nezměnily.

ZÁVĚR

Na základě výsledků každé z jednotlivých provedených etap 

geotechnických průzkumných prací v trase metra D v Praze byla 

ověřena řada předpokladů, avšak naopak některá zjištění byla dosti 

překvapující. Byly to především výrazně horší geotechnické pomě-

ry na některých lokalitách. Po každé etapě byly defi novány oblasti 

s výskytem určitých nejistot či vyšších geotechnických rizik pro 

stavbu. Nutnost, vhodnost a případný rozsah dalších průzkumných 

prací byl vždy konfrontován s průběžně vznikající projektovou 

dokumentací. Např. změny ve vedení nivelety trati, polohy kole-

je nebo změny ve způsobu a technologie ražby traťových tunelů 

(NRTM vs. TBM) mohou mít zcela zásadní vliv na očekávané cho-

vání horninového masivu. 

Podle obecných zkušeností je zřejmé, že průzkumem zjištěné 

geo logické a geotechnické poměry mají především u liniových 

staveb minimální až nulový vliv na jejich případné další umís-

tění – to je dáno schváleným dopravním řešením, územním roz-

hodnutím nebo jinými zájmy a stavbou se již „nemůže hýbat“. 

Ověřené geotechnické poměry tak již mají pouze vliv na způsob 

založení objektů nebo na návrh složitějších a nákladnějších geo-

technických konstrukcí. V případě projekční přípravy metra D 

toto neplatí – v některých případech projektant podle možnos-

tí reagoval na zjištěné nepříznivé geotechnické poměry, např. 

změnou velikosti výrubu a způsobu ražby nebo změnou prosto-

rové dispozice stavebních objektů. Tento poznatek je potěšující 

a povzbuzující.

Výstavba trasy metra D bude další velkou výzvou pro české tu-

neláře na území Prahy a pevně věříme, že se jí zhostí s náležitou 

odpovědností a proběhne bez větších mimořádných událostí.

 Mgr. ALEŠ KUBÁT, 
kubat@geotec-gs.cz, GeoTec-GS, a.s.

Recenzoval Reviewed: doc. Ing. Alexandr Rozsypal
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INTRODUCTION

Mined tunnels at the construction of the new Line D of the 

Prague metro, operating section No.1 Náměstí Míru – Depo 

Písnice, represent an extensive and technically very diffi cult tunnel 

construction complex in the area of the Pankrác Plateau, which will 

be realised in complicated geological conditions (see Fig. 1). 

The one-vault Pankrác D station will be driven in the area of the 

intersection between Na Pankráci, Na Strži and Budějovická Streets. 

The proposed technical solution allows for interconnection with Pankrác 

C station through a separate escalator tunnel having its mouth in the 

technology space of Pankrác C station at the south-eastern end of the 

tunnel platform. Station Pankrác D uses the existing spaces of the Pankrác 

C station concourse for exiting to the surface. The exit at the opposite end 

of the platform leading to the Gemini building on the opposite side of 

Na Pankráci Street is added to it. The station is designed to have side 

platformsm which have elevated exit galleries at both ends. The 

basic excavated cross-section area of the station tunnel amounts to 

344m2 and the excavation is 129.7m long (see paper by Ing. Krása 

and Ing. Martínek, Fig. 9 on page 11). The new metro line route 

in the area of the station and the adjacent running tunnels is led 

approximately in the north-south direction. On the northern side, 

there are dead-end tail tracks including a dismantling chamber 

for earth pressure balance TBMs in the location of the future 

connection of running tunnels of the 1D3 line, the access tunnel 

with a main metro ventilation plant room and a separate tunnel for 

tunnel technology. At the southern end of the station tunnel there is 

a complicated arrangement of neighbouring structures – transverse 

exit and transfer tunnels and running tunnels of the current metro 

Line C above them. 

The most complicated track section on the whole line 1D is the 

track section following in the direction of the two-vault Olbrachtova 

station. Apart from the mostly double-track tunnels there is a large 

bifurcation chamber for a single-track stabling tunnel there, located 

on the eastern side, outside the metro route. The bifurcation 

ÚVOD

Ražené tunely na stavbě nové trasy D pražského metra, I. pro-

vozní úsek Náměstí Míru – Depo Písnice, představují v oblasti 

pankrácké pláně rozsáhlý a technicky velmi náročný tunelářský kom-

plex, který bude realizován ve složitých geologických poměrech 

(obr. 1). 

V prostoru křižovatky ulic Na Pankráci, Na Strži a Budějovická bude 

vyražena jednolodní stanice Pankrác D. Navržené technické řešení 

umožňuje propojení se stanicí metra Pankrác C samostatným eska-

látorovým tunelem ústícím ve stávajícím technologickém prostoru 

stanice Pankrác C na jihovýchodním konci nástupiště. Pro výstup 

na terén využívá stanice Pankrác D stávající prostory vestibulu sta-

nice Pankrác C, doplněné o výstup na opačném konci nástupiště 

do objektu Gemini na protilehlé straně ulice Na Pankráci. Stanice 

je navržena s bočními nástupišti, která mají na obou koncích zvý-

šené výstupní galerie. Základní profi l staničního tunelu má plochu 

výrubu 344 m2 a je dlouhý 129,7 m (viz článek Ing. Krásy a Ing. 

Martínka, obr. 9 na straně 11). Jak v prostoru stanice, tak i v při-

lehlých traťových tunelech je nová trasa metra vedena přibližně ve 

směru sever-jih. Na severní straně jsou součástí stanice Pankrác D 

obratové koleje včetně demontážní komory pro zeminové štíty 

v místě budoucího napojení traťových tunelů trasy I.D3, přístupový 

tunel se strojovnou hlavního větrání metra a samostatný techno-

logický tunel. Na jižním konci staničního tunelu je náročné pro-

storové uspořádání souvisejících objektů. Jsou to příčné výstupní 

a přestupní tunely a v nadloží traťové tunely stávající trasy metra C. 

Navazující traťový úsek směrem ke dvoulodní ražené stanici Ol-

brachtova je nejsložitějším traťovým úsekem na celé trase I.D. Kromě 

převážně dvoukolejných traťových tunelů je tu velký rozplet do jedno-

kolejného odstavného tunelu, umístěného vně trasy metra na východní 

straně. Rozplet je situován přímo pod stávající nadzemní vícepod-

lažní budovou. Na opačné straně, opět vně trasy metra, je situována 

ražená jednokolejná spojka mezi trasami D a C, která je před stanicí 

Olbrachtova v km 42,703 zaústěna do pravého jednokolejného traťo-

DOPLŇKOVÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM DOPLŇKOVÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM 

V OBLASTI STANICE PANKRÁC DV OBLASTI STANICE PANKRÁC D

SUPPLEMENTARY GEOTECHNICAL INVESTIGATION SUPPLEMENTARY GEOTECHNICAL INVESTIGATION 

OF THE AREA OF PANKRÁC D STATIONOF THE AREA OF PANKRÁC D STATION

JIŘÍ RŮŽIČKA, MIROSLAV KOCHÁNEK, TOMÁŠ URBÁNEKJIŘÍ RŮŽIČKA, MIROSLAV KOCHÁNEK, TOMÁŠ URBÁNEK

ABSTRAKT
Ražené objekty na připravované stavbě čtvrté trasy pražského metra v prostoru budoucí přestupní stanice Pankrác D a přilehlých traťo-

vých tunelů směrem ke stanici Olbrachtova tvoří rozsáhlý a technicky velmi náročný podzemní komplex, který bude realizován v obtížných 
geologických podmínkách. V průběhu zpracovávání několika etap geotechnického průzkumu se ukázalo, že bude nezbytné provést v dané 
lokalitě doplňkový geotechnický průzkum ražbou průzkumných děl a prováděním zkušebních horninových injektáží. Získané informace 
budou použity při zpracování kvalitního projektu pro zadání stavby trasy metra I.D.

ABSTRACT
Mined structures of the project being prepared for the fourth line of the Prague Metro in the area of the future Pankrác D transfer sta-

tion and adjacent running tunnels in the direction of Olbrachtova station form an extensive and technically very complicated underground 
complex, which will be realised in diffi cult geological conditions. It turned out during the work on several stages of geotechnical investiga-
tion that it will be necessary to carry out detailed geotechnical investigation by driving exploratory galleries and by injecting grout into 
ground in the particular area. The obtained information will be used during the work on a good quality tender design for metro Line 1D 
of the Prague metro. 
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chamber is located directly under the existing at-grade multi-storey 

building. On the opposite side, again outside the metro route, there 

is a mined single-track tunnel interconnecting the D and C lines. 

It is connected to the right-hand single-track running tunnel before 

Olbrachtova station at chainage km 42.703. The double-track running 

tunnel ends in this location by an enlarged profi le, and 2 single-track 

tunnels continue towards Olbrachtova station. Behind this station, the 

metro line continues south through two single-track tunnels to the Krč 

valley. At the corner of Na Strži and Antala Staška Streets, the right-

hand running tunnel passes under pile foundations of a multi-storey 

building (see Figures 1, 11 and 13). 

GEOLOGICAL CONDITIONS OF THE BEDROCK 

The Pre-Quaternary bedrock on the Pankrác plateau is formed by 

Palaeozoic rock types, mostly Ordovician, and in the vicinity of the 

closure of the Barrandian brachysincline (located approximately 

480m north of the mid-point of Pankrác D station), in a ca 600m 

long section, there are even Silurian rock types. The sequence of 

rock formations is arranged from the oldest to the youngest, it 

means against the direction of the chainage of Line D (viewed from 

the Krč valley). The huge, approximately 1.9km long Bohdalec 
Formation begins in this valley. It ends before Pankrác station, 

at chainage km ca 42.425. The formation is formed by very fi ne 

black-grey clayey shale, very fi nely micaceous, locally tectonically 

faulted. The rock which will be encountered will be completely 

weathered up to fresh, but very heavily fractured, crushed and 

rotten. The Bohdalec Formation is followed by the 60 to 80m 

thick Králův Dvůr Formation. It is again formed by very fi nely 

micaceous, thinly foliated up to lamellar clayey shale. The colour 

is grey up to green-gray. The shale is subjected to intense and deep 

weathering and disintegrates to green-brown clayey loam. The 

vého tunelu. V tomto místě zároveň končí dvoukolejný traťový tunel 

rozšířeným profi lem a pokračují 2 jednokolejné tunely ke stanici Ol-

brachtova. Za touto stanicí trasa metra pokračuje jižním směrem 

dvěma jednokolejnými tunely do Krčského údolí. Na nároží ulic 

Na Strži a Antala Staška podchází pravý traťový tunel pilotové zá-

klady vícepodlažní budovy (obr. 1, 11, 13).

GEOLOGICKÉ POMĚRY HORNINOVÉHO PODLOŽÍ

Předkvarterní podloží na pankrácké pláni tvoří horniny paleo-

zoika, a to převážně ordoviku a v blízkosti závěru barrandienské 

brachysynklinály (nachází se cca 480 m severně od středu stanice 

Pankrác D), v úseku délky cca 600 m jsou to i silurské horniny. 

Horninová souvrství jsou řazena od nejstarších po nejmladší, tj. 

proti směru staničení trasy D od Krčského údolí. Tam začíná úsek 

v bohdaleckém souvrství, které bude zastiženo v délce 1,9 km 

a které končí před stanicí Pankrác cca v km 42,425. Tvoří ho vel-

mi jemné jílovité břidlice černošedé barvy, velmi drobně slídna-

té, místy tektonicky porušené. Zastiženy budou horniny od zcela 

zvětralých až po zdravé, avšak velmi silně rozpukané, podrcené 

a rozpadavé. Navazuje králodvorské souvrství mocnosti 60 až 

80 m. Jsou to opět jílovité břidlice velmi jemně slídnaté, tence vrs-

tevnaté až lupenité. Jejich barva je šedá až zelenošedá. Podléhají 

intenzivnímu a hlubokému zvětrání a rozpadají se na zelenohnědou 

jílovitou hlínu. Asi 70 m před jižním koncem staničního tunelu sta-

nice Pankrác D začíná kosovské souvrství. Je to nejmladší ordo-

vické souvrství, které je zde zastiženo ve fl yšovém vývoji. Dochází 

k rychlému střídání zelenavých jílovitých, prachovitých a písčitých 

tence vrstevnatých břidlic a destičkovitě až lavicovitě odlučných 

křemenných pískovců, křemenců a drob. Ve svrchní části souvrství 

převládají hrubozrnné lavicovité pískovce. Celková mocnost sou-

vrství se pohybuje kolem 80–100 m. Horniny jsou také značně tek-

Obr. 1 Celková situace 
Fig. 1 General layout

LEGENDA LEGEND

stavba metra I.D
metro line 1D project

SOD 11 – stanice Pankrác D
SOD 11 – Pankrác D station

SOD 12 – traťový úsek Pankrác – Olbrachtova
Pankrác – Olbrachtova track section 

SOD 13 – stanice Olbrachtova Olbrachtova station

zařízení staveniště Pankrác D
construction site for Pankrác D station

zařízení staveniště větrací objekt – Olbrachtova
construction site for ventilation structure – 
Olbrachtova

zařízení staveniště Pankrác D
construction site for Pankrác D station zařízení staveniště Olbrachtova

Olbrachtova construction site
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tonicky porušené, silně rozpukané a na odlučných plochách silně 

limonitizované. Vlivem fl yšového charakteru jsou také náchylné 

k sesouvání.

Na podložních ordovických horninách spočívají mladší konkor-

dantně uložené silurské horniny. V siluru sedimentace jílovitých 

a písčitých sedimentů postupně přechází do sedimentace karbo-

nátové a je spjata s vulkanismem, jehož produktem jsou diabasy. 

Liteňské souvrství tvoří tmavě šedé až černé jílovité až prachovité 

vápnité břidlice a ve své svrchní části obsahuje časté polohy a čoč-

ky velmi pevných vápenců. Časté jsou také polohy tufi tů. Celková 

mocnost liteňslého souvrství je kolem 30–80 m. Navazující kopa-
ninské souvrství je faciálně velmi pestré. Spodní část je vyvinu-

ta převážně jako hnědošedé až černé vápnité jílovité a prachovité 

břidlice, které obsahují hojně polohy čoček a konkrecí vápenců 

a polohy s příměsí vulkanických hornin – tufi tické břidlice a tufy. 

Na rozhraní liteňského a kopaninského souvrství je v celé oblasti 

vyvinuta poloha tufů, tufi tů a diabasů. Celková mocnost souvrství 

je cca 110 až 250 m. Přídolské souvrství jsou nejmladší horniny 

silurských souvrství a současně nejmladší horniny zastižené v trase 

metra I.D vůbec. Je tvořeno především šedými kalovými vápenci 

s vložkami slínitých břidlic. Vápence jsou deskovitě až lavicovitě 

odlučné, značně rozpukané a jsou postiženy intenzivní zlomovou 

tektonikou. Vyskytují se jen omezeně a tvoří vlastní závěr barran-

dienské brachysynklinály. Celková mocnost souvrství je cca 20 až 

40 m. Na svrchnoordovické a spodnosilurské sedimenty je vázán 

diabasový vulkanismus. Diabasy jsou zelenavě šedé, obecně vel-

mi tvrdé horniny, které tvoří především proniky ložních žil nebo 

plošné výlevy v různých hloubkách sedimentace. Diabasové žíly 

zde dosahují maximální mocnosti 10–30 m.

VÝVOJ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU PRO STANICI 
PANKRÁC D

V roce 2010 byl zpracován pro dokumentaci pro územní řízení 

(DUR) stavby trasy metra I.D předběžný geotechnický průzkum. 

Následoval v roce 2013 podrobný geotechnický průzkum pro pro-

jekt stavby trasy metra I.D1 a I.D2 bez průzkumu v okolí stanice 

Pankrác. V té době investor uvažoval s úspornou variantou dočas-

ného větvení trasy C ve stanici Pankrác. Později byla tato varianta 

opuštěna a v roce 2015 byl zpracován doplněk podrobného geo-

technického průzkumu v prostoru stanice Pankrác D. Výsledky vrt-

ného průzkumu avizovaly velmi nepříznivé geotechnické paramet-

ry kosovského souvrství na jižním konci staničního tunelu. Z těchto 

důvodů byl v roce 2017 proveden další doplňkový průzkum.

V rámci tohoto doplňkového průzkumu byly v prostoru křížení 

stanice Pankrác D a stávajících traťových tunelů trasy C odvrtány 

2 vrty (označené J121 a J179) o celkové délce 88,3 m. Zejména 

při provádění vrtu J179 byly značné problémy. Ty se projevovaly 

v hloubkové úrovni cca 20 až 25 m. V tomto intervalu byl minimál-

ní až nulový výnos vrtného jádra a současně zde docházelo k vypa-

dávání úlomků horniny ze stěn do vrtného stvolu. Při karotážních 

měřeních musel být vrt až do hloubky 25 m zapažen, aby byla za-

jištěna průchodnost pro jednotlivé karotážní sondy. Při vrtání také 

docházelo pouhým prouděním výplachového média k rozplavování 

horniny ve vrtné jádrovici.

Sondy J121 a J179 zastihly rozhraní mezi horninami silurského 

stáří a horninami ordovického stáří v jejich podloží. Ze silurských 

hornin to bylo liteňské souvrství, konkrétně jílovitoprachovité váp-

nité břidlice. V ordovickém masivu byly zastiženy horniny souvrst-

ví kosovského. Bylo to fl yšové souvrství, kde dochází k rychlému 

střídání jílovitých, prachovitých a písčitých tence vrstevnatých bři-

dlic a destičkovitě až lavicovitě odlučných křemenných pískovců, 

Kosov Formation starts approximately 70m before the southern 

end of the Pankrác D station tunnel. It is the youngest Ordovician 

formation, which is encountered there in the fl ysch-type evolution 

way. It is characterised by fast alternation of greenish clayey, silty 

and sandy, thinly laminated shale and tabular to sheeting jointing 

quartzose sandstone, quartzite and greywacke. Coarse-grained 

tabular sandstone prevails in the upper part of the formation. The 

total thickness of the formation varies between 80–100m. The 

rock is also signifi cantly tectonically faulted, heavily fractured and 

heavily limonitised on parting planes. It is, in addition, prone to 

sliding due to its fl ysch character.

Younger, concordantly deposited Silurian rock lies on the under-

lying Ordovician rock. In the Silurian formation, the sedimentation 

of clayey and sandy sediments gradually changes over to carbonate 

sedimentation and is associated with volcanism, the product of 

which has the form of diabase. The Liteň Formation is formed 

by dark grey to black, clayey to silty shale. In its upper part, it 

contains numerous layers and lenses of massive limestone. Tuffi te 

layers also occur frequently. The total thickness of the Liteň 

Formation ranges from 30 to 80m. The Kopaniny Formation 

is very variable in terms of facies. The lower part is developed 

mostly as brown-grey to black calcareous clayey and silty shale, 

containing numerous lentil shaped bodies, limestone concretions 

and layers with addition of volcanic rock types – tuffi tic shale and 

tuff. A layer of tuff, tuffi te and diabase is developed in the whole 

area at the boundary between the Liteň and Kopaniny formations. 

The total thickness of the formation ranges from ca 110m to 250m. 

The Přídol Formation is formed by youngest rock types of the 

Silurian formation and at the same time by the youngest rock types 

encountered on the route of Line 1D. They comprise fi rst of all 

grey limestone with interbeds of marlaceous shale. The limestone 

is tabularly to platy jointed, signifi cantly fractured and is affected 

by intense tectonic faulting. It occurs only in limited extent and 

forms the closure of the Barrandian syncline. The total thickness 

of the formation amounts to 20 to 40m. Diabase volcanism is 

bound to the Upper-Ordovician and Lower-Silurian sediments. The 

diabase rock types are greenish grey, generally very hard, forming 

fi rst of all intrusions of interfoliated veins or planar effusion at 

various depths of the sedimentation. The maximum thickness of 

the diabase veins amounts to 10–30m. 

DEVELOPMENT OF GEOTECHNICAL INVESTIGATION 
FOR PANKRÁC D STATION 

Preliminary geotechnical investigation was processed for the 

purpose of applying for construction location permit (DUR) for the 

metro Line 1D construction project in 2010. Detailed geotechnical 

investigation for the design for metro Line 1D1 and 1D2 without 

investigation in the surroundings of Pankrác station followed in 

2013. At that time the project owner counted with a saving variant 

of temporary branching from the line C at Pankrác station. This 

variant was later abandoned and a supplement to the detailed 

geotechnical investigation in the area of Pankrác D station was 

processed in 2015. Results of exploratory drilling alerted to very 

unfavourable geotechnical parameters of the Kosov formation 

rock types at the southern end of the station tunnel. For that reason 

another supplementary investigation was carried out in 2017. 

Two boreholes (marked as J121 and J179) at the aggregate 

length of 88.3m were carried out in the area of Pankrác D station 

and current running tunnels of Line C within the framework of 

that supplementary investigation. Signifi cant problems appeared 

mainly during the work on borehole J179. They manifested them-

selves at the depth level of ca 20 to 25m. In this interval there was 
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křemenců a drob. Celkově převládaly měkčí břidlice nad pevnými 

křemenci. Mocnost jednotlivých poloh byla značně proměnlivá.

Poznatky plynoucí z dosud provedeného geologického 
průzkumu

Zastižené kosovské souvrství je velmi nízké kvality a nachází 

se v nejkritičtějším místě, kde budou klenby staničního tunelu 

a příčných přestupních tunelů pouhých cca 5,5 m pod stávající-

mi traťovými tunely trasy C. V rámci dokumentace pro stavební 

povolení (DSP) byly provedeny výpočty metodou MKP. V mate-

matickém 2D modelu byla nejprve řešena varianta ražby stanič-

ního tunelu se základním vertikálním členěním na 2 boční výruby 

a následně střední část. Pochopitelně bylo uvažováno i podružné 

horizontální členění dílčích výrubů. Celková vypočtená svislá de-

formace vrcholu klenby výrubu byla 144 mm. S ohledem na ve-

likost profi lu staničního tunelu a poměrně malou výšku nadloží 

byl maximální pokles terénu jen o cca 20 mm menší. Projektant 

dále prověřoval možnost jiného postupu členění výrubu staniční-

ho tunelu. V daných podmínkách je možno na kritickém jižním 

konci staničního tunelu realizovat předstihovou protiražbu patní-

ho výrubu ve střední části staničního tunelu z navazujícího traťo-

vého úseku. Výsledky matematického modelování této varianty 

postupu ražby staničního tunelu byly pozitivní a deformace se 

snížila cca o 20 %. Přesto to stále byly hodnoty pro bezpečnost 

konstrukce stávajících traťových tunelů trasy C a inženýrské sítě 

v prostoru křižovatky ulic Na Pankráci, Na Strži a Budějovická 

nepřijatelné. Je třeba zdůraznit, že matematický 2D model řešil 

ražbu pouze staničního tunelu a v kritickém místě jižního okraje 

stanice jsou situovány i příčné tunely, jejichž ražba deformace dále 

zvýší.

Z těchto důvodů byl proveden další výpočet metodou MKP, kde 

pro variantu s předráženým patním výrubem ve staničním tunelu 

byly simulovány zlepšené geomechanické vlastnosti horninového 

prostředí zvýšením rozhodujícího parametru modulu pružnosti E 

o 70 %. Výsledkem bylo zmenšení deformací na 50 % původního 

výpočtu. 

Následovaly další průzkumné práce v prostředí kosovského sou-

vrství, které měly ověřit injektovatelnost horninového prostředí 

a účinnost těchto injektáží.

Injektážní pokus v kosovském souvrství

V červnu a červenci roku 2017 provedli pracovníci fi rmy Mino-

va Bohemia s.r.o. pod vedením Ing. Grossmanna injektážní pokus 

v kosovském souvrství. Pokus byl prováděn v místě, kde bude ná-

sledně realizována hloubená jáma průzkumného díla PAD4. Byly 

provedeny průzkumné geologické vrty s označením J256–J258 

hluboké cca 22–25 m. Zkušební injektáž byla realizována ve vrtu 

J257. Vrt J258, který byl odvrtán po provedení zkušební injektá-

že cca 60 cm od vrtu injektážního, sloužil pro ověření účinnosti 

injektáže a jejího vlivu na deformační parametry injektovaného 

prostředí.

Použité injektážní materiály

Vlastní injektáž byla provedena dvěma typy injekčních hmot na 

chemické bázi:

• CarboStop 41 – jednosložková polyuretanová pryskyřice 

(1C PUR);

• CarboPur WX – dvousložková polyuretanová pryskyřice 

(2C PUR).

Vyhodnocení injektážního pokusu

Oba zkoušené typy injekčních hmot na chemické bázi Carbo-
Stop 41 (1C PUR) a CarboPur WX (2C PUR) se v daných pod-

mínkách plně osvědčily a je možné je použít pro zpevňující a těsnicí 

injektáže. Schopnosti penetrace obou injekčních směsí do daného 

only minimal to zero drilling core recovery and, at the same time, 

rock fractures fell from the walls of the drilling stem. During the 

borehole logging process, the borehole had to be cased up to the 

depth of 25m so that passability was secured for individual logging 

probes. In addition, the rock in the core barrel was being washed 

during the course of drilling by a mere fl ow of the fl ushing medium. 

Probes J121 and J179 encountered the interface between Silurian 

age rock and Ordovician age rock at their base. Of the Silurian 

rock types, there was the Liteň Formation there, concretely 

clayey-silty calcareous shale. Kosov Formation rock types were 

encountered in the Ordovician massif. It was a fl ysch formation, 

where clayey, silty and sandy, thinly laminated shale and tabularly 

to platy jointing quartzose sandstone, quartz and greywacke fast 

alternate. In general, weaker shale prevailed over hard quartzite. 

The thickness of individual layers was signifi cantly variable. 

Knowledge following from the geological survey 
completed till now 

The quality of the Kosov Formation encountered is very low. The 

formation is located in the least favourable place, where the vaults 

of the station tunnel and transverse transfer tunnels will be at the 

depth of only ca 5.5m under the existing running tunnels of Line 

C. Within the framework of the documents for construction permit 

(the fi nal design), calculations were conducted using the FEM 

method. In the 2D mathematical model, the tunnelling method 

for the station tunnel with the basic vertical excavation sequence 

comprising 2 side-wall drifts and subsequently the middle part 

variant was solved fi rst. Of course, even the marginal horizontal 

excavation sequence was taken into consideration. The total vertical 

deformation of the excavation crown determined by calculation 

amounted to 144mm. With respect to the size of the station tunnel 

profi le and relatively small height of the overburden, the maximum 

terrain settlement was only by ca 20mm smaller. The designer in 

addition verifi ed the possibility of another excavation sequence for 

the station tunnel. It is possible in the given conditions to drive in 

advance a base tunnel at the critical southern end of the station 

tunnel, in the middle part of the station tunnel, proceeding from 

the opposite end (from the following track section). Results of the 

mathematical modelling of the station tunnel excavation procedure 

were positive and the deformation was reduced by ca 20%. Despite 

this fact, the values were unacceptable in terms of the safety of the 

structure of the existing running tunnels of Line C and engineering 

networks in the area of the intersection between Na Pankráci, Na 

Strži and Budějovická Streets. It is necessary to point out that the 

mathematical 2D model solved only the excavation of the station 

tunnel, but transverse tunnels are also located at the critical place of 

the southern edge of the station; the excavation of the tunnels will 

further increase the deformations. 

For the above-mentioned reasons, another calculation was carried 

out using the FEM, where the improved geomechanical properties 

of the rock environment were simulated for the variant with the 

base tunnel driven in advance in the station tunnel by increasing 

the crucial parameter of the modulus of elasticity E by 70%. As 

the result, deformations were reduced to 50% of the originally 

calculated value.

Other investigation work in the Kosov Formation environment 

followed with the objective to verify the groutability of the rock 

environment and the grouting effectiveness.

Grouting trial in Kosov Formation 

In June and July 2017, employees of Minova Bohemia s.r.o., 

under guidance of Ing. Grossmann, carried out a grouting trial in the 

Kosov Formation. The trial was realised in the location where a pit 
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prostředí lze hodnotit jako srovnatelné a vzhledem k charakteru za-

stoupených hornin jako velmi dobré. Zkouškou bylo jednoznačně 

potvrzeno, že provedení injekčních prací v daných podmínkách je 

po technické a technologické stránce realizovatelné. V průběhu re-

alizace zkoušky nebyla zjištěna žádná vážná omezení pro použitou 

technologii injektáže horninového prostředí. Výsledky presiomet-

rických zkoušek z kontrolního vrtu J258 dokládají, že realizací 

injektáže horninového prostředí došlo k nárůstu hodnot presiomet-

rického modulu přetvářnosti E
def,p

 ve všech místech měření. Navíc 

došlo ke zkompaktnění horninového prostředí tak, že bylo možné 

uskutečnit presiometrická měření ve velkých hloubkách bez rizika 

ztráty sondy, což v případě vrtu J257 před realizovanou injektáží 

možné nebylo. 

Na základě těchto informací o stavu a injektovatelnosti hornin 

kosovského souvrství byl navržen „Doplňkový geotechnický prů-
zkum pomocí ražených děl“. Primární úkol tohoto doplňkového 

průzkumu (kromě vlastního geotechnického průzkumu) spočívá 

v ověření účinnosti chemických horninových injektáží velkého 

rozsahu a v určení změn geomechanických vlastností takto proin-

jektovaného horninového prostředí. Výsledky z tohoto průzkumu 

budou posléze použity pro návrh ražeb jednolodní stanice Pan-

krác D a navazujícího traťového úseku směrem ke stanici Olbrach-

tova.

DOPLŇKOVÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM POMOCÍ 
RAŽENÝCH DĚL

Ražené tunely na stavbě trasy I.D pražského metra v oblasti sta-

nice Pankrác D a navazujícího traťového úseku směrem ke stani-

ci Olbrachtova představují velmi náročný tunelářský projekt jak 

z hlediska náročnosti navržených konstrukcí těchto podzemních 

objektů, tak i z hlediska zastižených geologických poměrů, které 

jsou velmi nepříznivé. Z těchto důvodů je nutné při určení rozsa-

hu doplňkového geotechnického průzkumu postupovat podle zá-

sad pro 3. geotechnickou kategorii, tj. se zjištěním přetvárných 
a pevnostních charakteristik horninového masivu prostřednic-

tvím terénních a laboratorních zkoušek přímo v trase budoucí 
stavby. Jsou navržena 4 ražená průzkumná díla, která budou reali-

zována ze záborů pro zařízení staveniště (ZS) stavby trasy I.D me-

will be subsequently excavated for the exploratory working PAD4. 

Exploratory geological boreholes marked J256–J258 ca 22–25m 

deep were carried out. The trial grouting was realised in borehole 

J257. Borehole J258, which was carried out after the completion 

of trial grouting ca 60cm from the grouting borehole, was used 

for verifi cation of the grouting effectiveness and its infl uence on 

deformational parameters of the grouted environment. 

Grouting materials used

The grouting was carried out using two types of grouting 

materials based on chemicals:

• CarboStop 41 – one-component polyurethane resin (1C PUR);

• CarboPur WX – two-component polyurethane resin (2C PUR).

Grouting trial assessment 

Both types of grouting materials based on chemicals, CarboStop 
41 (1C PUR) and CarboPur WX (2C PUR), fully acquitted 

themselves in the given conditions and it is possible to use them 

for strengthening and sealing grouting. The capacity of penetration 

of both grouting mixtures into the given environment can be 

assessed as comparable and, with respect to the character of the 

present rock types, as very good. It was unambiguously confi rmed 

by the test that carrying out the grouting operation in the given 

conditions is viable both in terms of technique and technology. 

No signifi cant limitations for the technology of grouting into rock 

environment were registered during the course of the test. Results 

of pressure meter tests obtained from the checking borehole J258 

prove that the values of modulus of deformation E
def,p

 grew in 

all measurement places owing to the realisation of grouting into 

the rock environment. In addition, the rock environment became 

compact so much that it was possible to carry out pressuremeter 

measurements at great depths without risking a loss of the probe, 

which had not been possible in the case of borehole J257 before the 

completed grouting. 

The “Supplementary geotechnical investigation by means 
of mined tunnels” was proposed on the basis of this information 

about the condition and groutability of the Kosov Formation 

rock types. The primary task of the supplementary investigation 

(apart from geotechnical investigation itself) lies in the 

Obr. 2 Půdorys průzkumných děl PAD4 a VO-OL
Fig. 2 Ground plan of investigation workings PAD4 and VO-OL
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verifi cation of effec-

tiveness of large-scale 

che mical grouting into 

rock and determination of 

changes in geomechanical 

properties of rock en vi-

ronment grouted using this 

procedure. Results from 

this investigation will be 

subsequently used for the 

design of the Pankrác D 

one-vault station and 

adjacent running tun nels 

heading in the direction of 

Olbrachtova station. 

SUPPLEMENTARY GEOTECHNICAL INVESTIGATION 
BY MEANS OF MINED WORKINGS

Mined tunnels for the Prague metro Line 1D construction in 

the area of Pankrác D station and the adjacent track section in 

the direction of Olbrachtova station represent a very complicated 

tunnel construction project both from the aspect of the demands 

of the designed underground structures and the aspect of the 

geological conditions encountered, which are very unfavourable. 

It is necessary for the above-mentioned reasons, when the scope 

of the supplementary investigation is to be determined, to proceed 

in compliance with the principles designed for the geotechnical 
category 3, i.e. for the determination of deformational and 
strength-related characteristics of rock massif by means of terrain 

and laboratory tests conducted directly on the route of the future 
construction. There are 4 mined exploratory workings designed, 

which will be realised from the plots of land to be used for metro 

Line 1D construction sites in the given location. They are marked 

according to the construction sites from which they will be realised 

(see Fig. 1). 

Supplementary geotechnical investigation PAD4 (see 

tra v dané lokalitě. Jsou označena podle zařízení stavenišť, z nichž 

budou prováděna (obr. 1).

Doplňkový geotechnický průzkum PAD4 (obr. 2, 3) zahrnuje 

kruhovou šachtu do hloubky 29,9 m, průměru 8,6 m (osa pilot), 

zajištěnou převrtávanými pilotami délky 33 m (průměr 1000 mm). 

Na šachtu navazuje ražený vodorovný průzkumný tunel celkové 

délky 116,7 m. Je rozdělen na 4 typy výrubu podle velikosti a tvaru 

(obr. 2, 3).

• TYP 1 – přístupový tunel délky 25,3 m, ražba horizontálně 

členěným výrubem (kalota + dno), celková plocha výrubu 

28,7 m2 (TT 4) nebo 29,6 m2 (TT 5a).

• TYP 2 – ražba kaloty budoucího přestupního tunelu stanice 

délky 16,7 m (obr. 4), vertikální a horizontální členění výrubu, 

celková plocha výrubu 68,9 m2 (TT 4, TT 5a, TT 5b).

• TYP 3 – ražba 1. výrubu vertikálně členěné kaloty budoucího 

přestupního tunelu stanice délky 33,4 m (obr. 5), horizontální 

členění výrubu, celková plocha výrubu 41,87 m2 (TT 4, TT 5a, 

5b).

• TYP 4 – ražba kaloty budoucího přestupního tunelu stanice 

délky 41,3 m (dtto TYP2), vertikální a horizontální členění 

Obr. 3 PAD4 – rozvinutý podélný řez průzkumným dílem
Fig. 3 PAD4 – unfolded longitudinal section through an investigation working 

Obr. 4 PAD4 – příčný řez A-A tunelem TYP2 
Fig. 4 PAD4 – cross-section A-A through tunnel TYPE 2

Obr. 5 PAD4 – příčný řez B-B tunelem TYP3
Fig. 5 PAD4 – cross-section B-B through tunnel TYPE 3 
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Figures 2,3) comprises a circular shaft sunk up to the depth of 

29.9m, 8.6m in diameter (axis of piles), supported with 33m long 

secant bored piles (1000mm in diameter). A 116.7m long mined 

horizontal exploratory tunnel connects to the shaft. It is divided 

into the following 4 excavation types according to the size and 

geometry (see Figures 2 and 3):

• TYPE 1 – access tunnel 25.3m long, driven using horizontal 

excavation sequence (top heading + bottom); total excavated 

cross-sectional area 28.7m2 (TT 4) or 29.6 m2 (TT 5a) (TT = 

excavation support class).

• TYPE 2 – excavation of top heading of the future 16.7m long 

station transfer tunnel (see Fig. 4); both vertical and horizontal 

excavation sequence; total excavated cross-sectional area of 

68.9m2 (TT 4, TT 5a, TT 5b).

• TYPE 3 – excavation of the fi rst partial sequence of the 

vertically divided top heading of the future station transfer 

tunnel 33.4m long (see Fig. 5), horizontal excavation sequence, 

total excavated cross-sectional area 41.87m2 (TT 4, TT 5a, 5b).

• TYPE 4 – excavation of top heading of the future station 

transfer tunnel 41.3m long (ditto TYPE 2), both vertical 

and horizontal excavation sequence; total excavated cross-

sectional area of 65.9m2 (TT 4) or 68.9m2 (TT 5a, TT 5b).

• Geotechnical stub tunnel RI will be excavated as a perpendicular 

branch from the exploratory tunnel with the TYPE 3 excavation 

arrangement, on the axis of the future Pankrác D station tunnel 

(see Figures 2, 3 and 5). In the 14.5m long stub tunnel, a 6m 

long bench will be left unexcavated. Test blocks for fi eld shear 

tests will be produced from it. After the completion of the shear 

tests, static plate loading tests will be carried out in the tunnel 

stub. With respect to small dimensions of the horseshoe shaped 

profi le of the stub tunnel (excavated cross-sectional area of 

7.3m2) and the necessity for maintaining the surrounding rock 

as little disturbed as possible, the excavation will be carried 

out manually, without blasting. The shotcrete lining of the stub 

tunnel will be 200mmn thick. The thickness of primary linings 

of the excavations carried out in the top heading of the future 

Pankrác D station transfer tunnel (TYPEs 2, 3 and 4) depends 

on the excavation support class; it varies between 350–450mm. 

The Supplementary geotechnical investigation VO-OL (see 

Figures 2 and 6) comprises a circular shaft sunk up to the depth 

of 36.6m, 21m in diameter (axis of piles), supported with 24.5m 

výrubu, celková plocha výrubu 65,9 m2 (TT 4) nebo 68,9 m2 

(TT 5a, TT 5b).

• Geotechnická rozrážka RI bude vyražena jako kolmá odboč-

ka z průzkumného tunelu s výrubem TYP 3 v ose budoucího 

staničního tunelu stanice Pankrác D (obr. 2, 3, 5). V rozrážce 

celkové délky 14,5 m bude ponechána horninová lavice délky 

6 m, z níž budou zhotoveny zkušební bloky pro terénní zkouš-

ky smykové pevnosti. Po realizaci smykových zkoušek budou 

v rozrážce uskutečněny rozpěrné statické zatěžovací zkoušky. 

Vzhledem k malým rozměrům podkovovitého profi lu rozrážky 

(výrub 7,3 m2) a nutnosti zachovat okolní horninu co nejméně 

porušenou, bude ražba prováděna ručně, bez použití trhacích 

prací. Tloušťka ostění rozrážky ze stříkaného betonu bude 

200 mm.

Tloušťka primárního ostění výrubů, prováděných v kalotě bu-

doucího přestupního tunelu stanice Pankrác D (TYPY 2,3,4) zá-

visí na technologické třídě výrubu (TT) a pohybuje se v rozsahu 

350–450 mm. 

Doplňkový geotechnický průzkum VO-OL (obr. 2, 6) zahrnuje 

kruhovou šachtu do hloubky 36,6 m průměru 21 m (osa pilot), za-

jištěnou převrtávanými pilotami délky 24,5 m (průměr 1200 mm). 

Do konečné hloubky 37,5 m budou prodlouženy pouze sekundární 

armované piloty. Hlavy pilot jsou spojeny ztužujícím ŽB věncem 

a třemi kruhovými ŽB převázkami. Ve dně jsou piloty rozepřeny 

ŽB deskou. Na šachtu navazuje ražený vodorovný průzkumný tu-

nel celkové délky 322,2 m, který je rozdělen na 10 typů výrubů 

(obr. 2, 3). Na tyto výruby při stavbě trasy metra I.D navážou další 

dílčí výruby příslušných profi lů traťových tunelů a v závěrečném 

úseku průzkumného tunelu v délce 44,4 m to bude profi l staničního 

tunelu stanice Pankrác D (obr. 10).

• Tunel o.v. 5,0 m (zkratka o.v. znamená osovou vzdálenost ko-

lejí v dvoukolejném traťovém tunelu metra) zesílený II 1. díl-

čí výrub vertikálně členěného výrubu traťového tunelu délky 

4,8 m. Horizontální členění, celková plocha výrubu 46,6 m2.

• Tunel o.v. 5,0 m základní 1. dílčí výrub vertikálně členěného 

výrubu traťového tunelu délky 66,2 m. Horizontální členění, 

celková plocha výrubu 44,1 m2.

• Tunel o.v. 5,0 m zesílený I 1. dílčí výrub vertikálně členěného 

výrubu traťového tunelu délky 69,3 m (obr. 7). Horizontální 

členění, celková plocha výrubu 48,1 m2.

Obr. 6 VO-OL – podélný řez průzkumným dílem
Fig. 6 VO-OL – longitudinal section through an investigation working

kompenzační injektáže – compensation grouting

kosovské souvrství
Kosov Formation

králodvorské souvrství
Králův Dvůr Formation

bohdalecké souvrství
Bohdalec Formation
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• Rozšířený tunel odbočení do odstavu I 1. boční výrub ver-

tikálně členěného výrubu délky 15,4 m (obr. 8). Horizontální 

členění, celková ploch výrubu 64,2 m2.

• Rozšířený tunel odbočení do odstavu II 1. boční výrub ver-

tikálně členěného výrubu délky 13,0 m. Horizontální členění, 

celková plocha výrubu 52,8 m2. 

• Rozšířený tunel odbočení do odstavu III 1. boční výrub ver-

tikálně členěného výrubu délky13,0 m. Horizontální členění, 

celková plocha výrubu 41,4 m2.

long secant bored piles (1200mm in diameter). Only the secondary 

reinforced concrete piles will be extended up to the fi nal depth of 

37.5m. Pile heads are interconnected by a reinforced concrete collar 

and three circular RC walers. At the bottom, the piles are braced by 

an RC slab. A mined horizontal exploratory tunnel is connected to 

the shaft. It is 322m long and is divided into 10 excavation types 

(see Figures 2 and 3). Other partial excavation of respective profi les 

of running tunnels will follow from these excavations during the 

construction of the metro Line 1D. In the fi nal 44.4m long section 

of the exploratory tunnel it will have the profi le of the Pankrác D 

station tunnel (see Fig. 10).

• Tunnel t.  c.  d. 5.0m (abbreviation t.  c.  d. is for track centre 

distance in the double-track running tunnel) reinforced II 

1st partial sequence of the vertical sequence of excavation of 

the 4.8m long section of running tunnel. Horizontal overall 

excavation sequence, total excavated cross-sectional area of 

46.6m2.

• Tunnel t.  c.  d. 5.0m basic 1st partial sequence of the vertical 

sequence of excavation of the 66.2m long section of running 

tunnel. Horizontal overall excavation sequence, total excavated 

cross-sectional area of 44.1m2.

• Tunnel t.  c.  d. 5.0m reinforced I 1st partial sequence of the 

vertical sequence of excavation of the 69.3m long section of 

running tunnel (see Fig. 7). Horizontal overall excavation 

sequence, total excavated cross-sectional area of 48.1m2.

• Enlarged-width tunnel for branching to stabling structure I, 
1st sidewall drift of the vertical sequence of excavation of the 

15.4m long section ( see Fig. 8) Horizontal overall excavation 

sequence, total excavated cross-sectional area of 64.2m2.

• Enlarged-width tunnel for branching to stabling structure II, 
1st sidewall drift of the vertical sequence of excavation of the 

13.0m long section. Horizontal overall excavation sequence, 

total excavated cross-sectional area of 52.8m2. 

•    Enlarged-width tunnel for branching to stabling structure 
III, 1st sidewall drift of the vertical sequence of excavation 

of the 13.0m long section. Horizontal overall excavation 

Obr. 7 VO-OL – příčný řez C-C tunelem o.v. 5,0 m zesílený I s injektážním 
polem
Fig. 7 VO-OL – cross-section C-C through the tunnel t. c. d. 5.0m, “reinforced 
I” with a grouting fi eld 

Obr. 8 VO-OL – příčný řez D-D tunelem odbočení do odstavu I 
Fig. 8 VO-OL – cross-section D-D through tunnel branching to stabling tu-
nnel I

Obr. 9 VO-OL – příčný řez E-E tunelem o.v. 4,5 m
Fig. 9 VO-OL – cross-section E-E through tunnel t. c. d. 4.5m
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• Rozšířený tunel odbočení do odstavu IV 1. dílčí výrub ver-

tikálně členěného výrubu délky 36,8 m. Horizontální členění, 

celková plocha výrubu 47,1 m2.

• Tunel o.v. 4,5 m základní 1. dílčí výrub vertikálně členěného 

výrubu traťového tunelu délky 37,7 m (obr. 9). Horizontální 

členění, celková plocha výrubu 52,1 m2.

• Přechodový tunel délky 23,6 m. Horizontální členění, cel-

ková plocha výrubu 31,4 m2. Pouze tento krátký tunel bude 

při následné výstavbě trasy metra I.D zabetonován a ve 

vyšší výškové úrovni bude vyražen dvoukolejný traťový 

tunel.

• Patní tunel ve stanici 1. dílčí výrub vertikálně členěného 

výrubu patního tunelu délky 42,4 m (obr. 10). Plocha výrubu 

30,0 m2.

Tloušťka primárního ostění se pohybuje v rozmezí 300 až 

550 mm.

Poznámka: pro lepší orientaci čtenáře jsou v obrázcích 2 až 10 barevně odlišeny 
konstrukce průzkumných děl PAD4 a VO-OL (viz legenda na obrázku 2).

Doplňkový geotechnický průzkum OL1 (obr. 11, 12, 13) 

zahrnuje kruhovou hloubenou šachtu průměru 8,6 m (osa pi-

lot) hlubokou 29,9 m. Je zapažena převrtávanými pilotami délky 

34 m (průměr 1000 mm), které jsou v hlavách spojeny ztužujícím 

ŽB věncem. Nad vrcholem klenby navazujícího vodorovného 

průzkumného tunelu je v šachtě umístěna kruhová ŽB převázka. 

Ražený průzkumný tunel má celkovou délku 67,6 m (obr. 12). 

Je rozdělen na 2 části podle tloušťky primárního ostění (300 mm 

a 350 mm). Světlý průřez je stejný.

• TYP 1 – průzkumný tunel délky 50,3 m s horizontálním členě-

ním výrubu a celkovou plochou výrubu 21,7 m2.

• TYP 2 – průzkumný tunel délky17,3 m s horizontálním členě-

ním výrubu a celkovou plochou výrubu 22,6 m2 (obr. 13).

Průzkumné dílo OL1 lze při výstavbě trasy metra I.D1 využít 

pro realizaci předstihových doplňkových opatření pro minimaliza-

ci poklesů vícepodlažního objektu na nároží ulic Na Strži a Antala 

Staška, který je založen na hlubokých pilotách, pod nimiž bude 

následně probíhat ražba pravého traťového tunelu od portálu u Bra-

nické ulice v Krčském údolí (obr. 13). 

Doplňkový geotechnický průzkum PAD1b obsahuje kruhovou 

šachtu průměru 21,0 m (osa pilot) hlubokou 27,25 m (obr. 14). 

sequence, total excavated 

cross-sectional area of 41.4m2.

•    Enlarged-width tunnel for 

branching to stabl ing 
struc ture IV, 1st sidewall 

drift of the vertical sequence 

of excavation of the 36.8m 

long section. Horizontal ove-

rall excavation sequence, 

total excavated cross-sec-

tional area of 47.1m2.

•    Tunnel t. c. d. 4.5m basic, 

1st partial sequence of the 

vertical sequence of ex ca-

vation of the 37.7m long 

section of running tunnel 

(see Fig. 9). Horizontal 

overall excavation sequence, 

total excavated cross-sec tio-

nal area of 52.1m2.

•    Transition tunnel 23.6m 

long. Horizontal overall

 excavation sequence, total excavated cross-sectional area 

of 31.4m2. Concrete lining will be carried out subsequently 

during the construction of metro Line 1D only in this short 

section and the double-track running tunnel will be excavated 

at the higher level. 

• Base tunnel in the station, 1st partial sequence of the vertical 

sequence of excavation of the 42.4m long base tunnel (see 

Fig. 10). Excavated cross-sectional area of 30.0m2.

The thickness of the primary lining ranges from 300 to 550mm. 

Note: for easier orientation of readers, the structures of investigation workings 
PAD4 and VO-OL are distinguished in colours (see the legend in picture 2).

Supplementary geotechnical investigation OL1 (see Figures 

11, 12 and 13) comprises a circular shaft sunk up to the depth 

of 29.9m, 8.6m in diameter (axis of piles), supported with 34m 

long secant bored piles (1000mm in diameter). Pile heads are 

interconnected by a reinforced concrete collar. A circular RC 

waler is carried out above the crown of the linking horizontal 

Obr. 10 VO-OL – příčný řez F-F patním tunelem ve stanici Pankrác D
Fig. 10 VO-OL – cross-section F-F through base tunnel in Pankrác D station 

Obr. 11 OL1 – půdorys průzkumného díla
Fig. 11 OL1 – ground plan of investigation working
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exploratory tunnel. The mined investigation tunnel is 

67.6m long in total (see Fig. 12). It is divided into 

two parts according to the thickness of the primary 

lining (300mm and 350mm). The net cross-section 

is identical. 

•    TYPE 1 – investigation tunnel 50.3m long with 

horizontal excavation sequence and total excavated 

cross-sectional area of 21.7m2.

•    TYPE 2 –investigation tunnel 17.3m long with 

horizontal excavation sequence and total excavated 

cross-sectional area of 22.6m2 (see Fig. 13). 

The investigation working OL1 can be used in 

advance, during the course of the construction of the 

metro Line 1D1, for the realisation of supplementary 

measures for minimisation of settlement of the 

multi-storey building at the corner of Na Strži and 

Antala Staška Streets, which is founded on deep 

piles, under which the right-hand running tunnel will 

be subsequently driven from the portal at Branická 

Street in the Krč valley (see Fig. 13). 

Supplementary geotechnical investigation 
PAD1b comprises a circular shaft sunk up to the depth 

of 27.25m, 21.0m in diameter (axis of piles) (see Fig. 

14). In the upper part, from the surface to the depth of 

10.0m, the shaft excavation will be supported by secant bored piles 

1200mm in diameter braced by a head collar and one RC waler P1. 

Mining-like way of excavation with additional walers P2 and P4 

is designed for the 17.25m deep remaining part of the shaft. The 

shaft walls will be supported with a 300mm thick shotcrete layer 

in combination with anchors and bracing. The shaft bottom will be 

supported by an RC slab 500 to 900mm thick. A mined ventilation 

tunnel will be connected to this shaft within the framework of the 

construction of the metro Line 1D1. 

Trial grouting

1. Supplementary geotechnical investigation PAD4 

Two trial grouting fi elds are proposed in excavations TYPE 2 

and TYPE 4 for the verifi cation of properties of the grouted 

environment. The proposed grid of boreholes proceeds from the 

ability of grout to penetrate the rock environment. The ability 

was verifi ed by a grouting trial. The boreholes will be carried out 

from the left-hand part of the top heading, into the space of the 

subsequent enlargement of the excavation to the right-hand part 

of the top heading (see Fig. 4). The spacing of boreholes in the 

V horní části od povrchu do hloubky 10,0 m bude šachta zapažena 

převrtávanými pilotami průměru 1200 mm, rozepřenými hlavo-

vým věncem a jednou ŽB převázkou P1. Provádění zbývající části 

šachty hloubky 17,25 m je navrženo hornickým způsobem dalšími 

převázkami P2 až P4. Stěny budou zajištěny stříkaným betonem 

tloušťky 350 mm v kombinaci s kotvením a rozepřením. Dno šach-

ty bude zajištěno ŽB deskou tloušťky 500 až 900 mm. V budouc-

nu bude na tuto šachtu navazovat ražený vzduchotechnický tunel 

v rámci stavby trasy metra I.D1. 

Obr. 12 OL1 – podélný řez průzkumným dílem
Fig. 12 OL1 – longitudinal section through investigation working 

Obr. 13 OL1 – příčný řez průzkumným tunelem
Fig. 13 OL1 – cross-section through exploratory tunnel 

Obr. 14 PAD1b – svislý řez průzkumnou šachtou
Fig. 14 PAD1b – vertical section through investigation shaft 
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Pokusné injektáže

1. Doplňkový geotechnický průzkum PAD4 

Pro ověření vlastností injektovaného prostředí jsou navržena 

2 pokusná injektážní pole, a to ve výrubech TYP 2 a TYP 4. Na-

vržený rastr vrtů vychází ze schopnosti penetrace horninového 

prostředí, která byla ověřena injektážním pokusem. Vrty budou 

prováděny z levé části kaloty do prostoru následného rozšíření 

výrubu do pravé části kaloty (obr. 4). Rastr vrtů bude v příčném 

řezu po 0,5 m a v podélném směru po 0,75 m. Vzhledem k vě-

jířovitému uspořádání jsou vrty navrženy tak, aby prostor mezi 

nimi dosahoval v nejširším místě cca 1 m. Tímto způsobem 

budou zlepšeny pevnostně-deformační parametry horninového 

prostředí kosovského i liteňského souvrství. Vzhledem k prove-

denému injektážnímu pokusu, ve kterém se ověřil pozitivní vliv 

použitých hmot, je nutné použít injektážní hmoty se stejnými 

nebo lepšími parametry, jaké měly PUR pryskyřice použité při 

injektážním pokusu.

2. Doplňkový geotechnický průzkum VO-OL

Pro ověření účinnosti horninových injektáží v králodvorském 

souvrství je v rámci tohoto průzkumu navrženo 1 injektážní pole 

v prostoru kaloty prvního dílčího výrubu tunelu o. v. 5,0 m ze-

sílený I v délce 16,5 m. Injektovaná oblast je orientovaná vlevo 

(ve směru ražby tunelu) od průzkumného tunelu a zasahuje do 

vzdálenosti 4,0 od rubu primárního ostění. V příčném řezu se 

injektovaná oblast pohybuje od vodorovné osy po vrchol klenby 

(obr. 7). Injektážní pole je po délce rozděleno na 3 sekce dél-

ky 4,5 m pro 3 druhy injektážních hmot. Odzkouší se postupně 

hmoty na bázi mikrocementu, jednosložkových polyuretanových 

pryskyřic a dvousložkových polyuretanových pryskyřic. 

Zkoušky v rámci doplňkového geotechnického průzkumu

Pro ověření geomechanických vlastností stávajících i uprave-

ných hornin je navržena realizace následujících terénních geotech-

nických zkoušek:

• presiometrická a dilatometrická měření;

• statické zatěžovací zkoušky deskou;

• terénní smykové zkoušky na horninových blocích;

• geofyzikální měření v průzkumných vrtech.

Presiometrická a dilatometrická měření

Pro ověření mechanických vlastností horninového prostředí bu-

dou v průzkumných tunelech realizovány terénní presiometrické 

či dilatometrické zkoušky, situované v radiálně orientovaných vr-

tech po obvodu výrubu. Zkouškami zjištěné přetvárné a pevnostní 

charakteristiky horninového masivu v nadloží, bocích i podloží 

průzkumného výrubu i celého budoucího tunelu umožní objektivní 

stanovení vstupních parametrů do statických výpočtů staničního 

tunelu stanice Pankrác D i dalších ražených objektů v předmětné 

lokalitě (matematické modelování).

Statické zatěžovací zkoušky deskou

Tyto zkoušky budou prováděny v geotechnické rozrážce RI 

(obr. 2, 5) průzkumného díla PAD4 (jižní konec staničního tunelu 

stanice Pankrác D). Proběhnou podle zásad standardu Mezinárod-

ní společnosti pro mechaniku hornin (ISRM). Ke zkouškám bu-

dou použity ocelové zatěžovací desky o průměru 500 až 800 mm, 

hydraulický zatěžovací lis s kapacitou 1000 kN a posuny budou 

odečítány s přesností 0,01 mm. Zkoušky budou realizovány jako 

tzv. rozpěrné, kdy sestava bude umístěna ve vodorovné rovině kol-

mo k podélné ose rozrážky a bude zahrnovat 2 zatěžovací desky, 

jejichž prostřednictvím bude vyvozován tlak do protilehlých stěn 

rozrážky. Výsledkem zkoušky tak budou vždy dvě hodnoty modulů 

odpovídajících každému zatěžovacímu stupni zkoušky a příslušné 

stěně rozrážky.

grid will be 0.5m transversally and 0.75m longitudinally. With 

respect to the fan-like arrangement, the boreholes are designed 

as so as the space between them in the widest place reached 

ca 1m. In this way the strength-strain parameters of the rock 

environment of both the Kosov and Liteň Formations will be 

improved. With respect to the trial grouting where the positive 

effect of the materials used was verifi ed, it is necessary to use 

grouting materials with parameters identical with or better than 

properties of the PUR resins used in the grouting trial. 

2. Supplementary geotechnical investigation VO-OL 

For the purpose of verifi cation of rock grouting effectiveness 

in the Králův Dvůr Formation, one grouting fi eld is proposed 

within the framework of this investigation in the space of the 

top heading of the fi rst partial excavation of the tunnel t.  c.  d. 

5.0m, “reinforced I”, at the length of 16.5m. The grouted area 

is oriented to the left side (in the direction of the excavation 

advance) of the exploratory tunnel and extends up to the 

distance of 4.0m from the external surface of the primary lining. 

In the cross-section, the grouted area is located up from the 

horizontal axis to the top of the arch (see Fig. 7). The grouting 

fi eld is divided lengthwise to 3 sections 4.5m long for 3 types 

of grouting materials. Materials based on microfi ne cement, 

one-component polyurethane resins and two-component 

polyurethane resins will be tried one by one. 

Tests within the framework of supplementary 
geotechnical investigation 

The following fi eld geotechnical tests are proposed for the veri-

fi cation of the geomechanical properties of existing and modifi ed 

rock types:

• pressuremeter and dilatometer measurements;

• static plate loading tests;

• fi eld shear tests on rock blocks;

• geophysical measurements in exploratory boreholes.

Pressuremeter and dilatometer measurements

Field pressuremeter and dilatometer tests will be realised in 

investigation tunnels for the purpose of verifying mechanical 

properties of the rock environment. They will be conducted in 

radially oriented boreholes around the excavation circumference. 

The strain and strength-related characteristics of rock mass present 

in the overburden, on sides and in the sub-base of the investigation 

working and the whole future tunnel determined by the tests will 

allow for objective determination of input parameters for structural 

analyses of the Pankrác D station tunnel and other mined structures 

in the particular location (mathematical modelling). 

Static plate loading tests

The tests will be conducted in geotechnical stub tunnel RI (see 

Fig. 2, 5) of the investigation working PAD4 (the end of Pankrác 

D station tunnel). They will be carried out in compliance with 

principles of the International Society for Rock Mechanics (ISRM) 

standard. The tests will be carried out using steel loading plates 500 

to 800mm in diameter, a hydraulic loading press with the capacity 

of 1000kN; press strokes will be read with accuracy of 0.01mm. 

The tests will be realised horizontally, where the set will be installed 

on a horizontal plane, perpendicularly to the longitudinal axis of 

the stub tunnel, and will comprise 2 loading plates through which 

pressure will be exerted to opposite walls of the stub tunnel. The test 

result will always give two values of moduli corresponding to each 

loading degree of the test and the respective wall of the stub tunnel. 

Field shear tests on rock blocks 

In situ shear tests with a predetermined failure surface will be 

carried out in the geotechnical stub tunnel RI in the investigation 
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Terénní smykové zkoušky na horninových blocích

Terénní smykové zkoušky s předurčenou plochou porušení se 

budou provádět v geotechnické rozrážce RI v průzkumném díle 

PAD4 (jižní konec staničního tunelu stanice Pankrác D). Uskuteč-

ní se na blocích o půdorysných rozměrech 500 × 500 mm a výšce 

300 mm, namáhaných různou kombinací normálných a tangenci-

álních sil až do porušení v předem určené rovině. Bloky budou 

připravené vytvořením obvodových rýh prořezáním diamantovou 

pilou či postupným obvrtáváním. Do nich se vsadí ocelové rámy 

a volný prostor mezi rámem a horninou se vyplní betonovou směsí.

ZÁVĚR

Výpočty provedené metodou MKP jednoznačně prokázaly, že 

i varianta ražby staničního tunelu s předrážením patního výrubu ve 

střední části nezaručí bezpečnou ražbu všech ražených objektů na 

kritickém jižním konci stanice Pankrác D a je třeba detailně pro-

věřit možnost zlepšení geomechanických vlastností horninového 

masivu injektážemi. Reálnost tohoto postupu potvrdil i injektáž-

ní pokus. Je proto nezbytné realizovat „Doplňkový geotechnický 
průzkum pomocí ražených děl“. Komplexní vyhodnocení výsledků 

tohoto průzkumu bude podkladem pro kvantitativně i kvalitativ-

ně nejefektivnější návrh doplňkových opatření pro ražbu stanice 

Pankrác D i přilehlých traťových tunelů v dokumentaci pro výběr 

zhotovitele stavby.

Projektant provedl kontrolní ocenění prací, které budou prová-

děny v rámci „Doplňkového průzkumu pomocí ražených děl“. Je 

třeba zdůraznit, že navržené profi ly průzkumných děl budou při 

následné stavbě iniciačního úseku Pankrác – Olbrachtova téměř 

v plném rozsahu využity jako úvodní dílčí výruby. Z celkových 

nákladů na tento průzkum vlastní průzkumné práce představují jen 

9 % a zbývajících 91 % jsou náklady na ražbu průzkumných šachet 

a tunelů, které budou v plném rozsahu využity při následné výstav-

bě trasy I.D1.

Ing. JIŘÍ RŮŽIČKA, ruzicka@metroprojekt.cz,
Ing. MIROSLAV KOCHÁNEK, kochanek@metroprojekt.cz, 

Ing. TOMÁŠ URBÁNEK, urbanek@metroprojekt.cz, 
METROPROJEKT Praha a.s.

Recenzoval Reviewed: Ing. Otakar Hasík

working PAD4 (southern end of the Pankrác D station tunnel). 

They will be realised on blocks with the plan dimensions of 

500×500mm and the height of 300mm, which will be stressed by 

various combinations of normal and tangential forces to failure 

on a predetermined plane. The blocks will be prepared by cutting 

circumferential grooves using diamond circular saw blades or by 

drilling holes around the circumference. Steel frames are inserted 

into the grooves and the free space between the frame and rock is 

fi lled with concrete mixture. 

CONCLUSION

The calculations performed using the FEM method un ambi-

guously proved that even the station tunnel excavation variant 

with the base tunnel driven in advance in the central part will not 

guarantee safe excavation for all mined structures at the critical 

southern end of Pankrác D station and it is necessary to verify 

in detail the possibility of improving geomechanical properties 

of the rock mass by grouting. The viability of this procedure 

was confi rmed even by trial grouting. It is therefore necessary to 

realise the Supplementary geotechnical investigation by means of 
mined workings”. Comprehensive assessment of results of this 

investigation will become a source document for qualitatively and 

quantitatively most effective design of supplementary measures for 

the excavation of Pankrác D station and adjacent running tunnels 

in the tender design. 

The designer conducted check estimation of the work opera-

tions which will be carried out within the framework of the 
”Supplementary investigation by means of mined workings”. It is 

necessary to point out that the profi les designed for the investigation 

workings will be nearly in full extent used during the subsequent 

initial construction of the Pankrác – Olbrachtova section as initial 

partial excavations. Of the total expenses for this investigation, the 

investigation operations represent only 9%, whilst the remaining 

91% are expenses incurred for the excavation of investigation 

shafts and tunnels, which will be fully used during the subsequent 

construction work on metro Line 1D1. 

Ing. JIŘÍ RŮŽIČKA, ruzicka@metroprojekt.cz, 
Ing. MIROSLAV KOCHÁNEK, kochanek@metroprojekt.cz, 

Ing. TOMÁŠ URBÁNEK, urbanek@metroprojekt.cz, 
METROPROJEKT Praha a.s.
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ÚVOD

Silniční tunely jsou specifi ckým dopravním prvkem a jsou cel-

kově určitým rizikovým faktorem pro účastníky silničního provo-

zu. Zkušenosti z provozu u nás i v zahraničí ukazují, že v tunelech 

jsou dopravní nehody s většími následky než na silnici mimo tunel, 

které ve většině případů zaviní účastníci silničního provozu. Z uve-

deného důvodu je nutné silniční tunely vybavit technologickým 

zařízením, které vytváří bezpečné podmínky pro provoz tunelů 

i s ohledem na selhání lidského činitele. 

V České republice platí pro technologické vybavení tunelů tyto 

základní předpisy:

• ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací;

• TP 98 – Technologické vybavení tunelů pozemních komuni-

kací. Ministerstvo dopravy České republiky (MD ČR) odbor 

pozemních komunikací, 2004;

• Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací – změ-

na 1, MD ČR odbor pozemních komunikací, 2010;

• Metodický pokyn – Větrání silničních tunelů, MD ČR odbor 

pozemních komunikací, 2013.

Ve Slovenské republice platí pro technologické vybavení tunelů 

tyto základní předpisy:

• STN 73 7507 Projektovanie cestných tunelov;

• TP 049 Technické podmienky vetranie cestných tunelov. Mini-

sterstvo dopravy Slovenské republiky (MD SR) sekcia cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií, 10. 5. 2018;

• TP 099 Požiarna bezpečnosť cestných tunelov, MD SR sekcia 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 1. 12. 2015;

• TP 041 Analýza rizík pre slovenské cestné tunely. MD SR 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 1. 6. 2011;

• TP 080 Bezpečnosť cestných tunelov – Bezpečnostná doku-

mentácia. MD SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komu-

nikácií, 1. 3. 2014;

• TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia – tunely. MD 

SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 1. 11. 

2015.

Technologické soubory silničních tunelů se dělí na tyto základní 

části:

• napájení tunelu el. energií, transformátorové stanice;

• náhradní zdroj elektrické energie;

INTRODUCTION

Road tunnels are a specifi c element transportation system and are 

generally a certain risk factors for participants in the road traffi c. 

Experience from traffi c in the Czech Republic and abroad indicates 

that consequences of traffi c accidents in tunnels are more serious 

than accidents on roads outside tunnels, which are mostly caused 

by participants in the road traffi c. For that reason it is necessary 

to equip road tunnels with technology components creating 

conditions safe for the operation of tunnels even with respect to 

failures of human factor. 

The following basic regulations apply to technology equipment 

of tunnels in the Czech Republic:

• ČSN 73 7507 Design of road tunnels;

• Technical specifi cations TP 98 – Technology equipment of 

road tunnels. The Ministry of transport of the Czech Republic 

(MD CR), Road Department, 2004;

• Technology equipment of road tunnels – change No.  1, 

Ministry of transport of the Czech Republic, Road Department, 

2010;

• Methodological instruction – Ventilation of road tunnels, 

Ministry of transport of the Czech Republic, Road Department, 

2013.

 The following regulations apply to technology equipment of 

tunnels in the Slovak Republic:

• STN 73 7507 Design of road tunnels;

• Technical specifi cations TP 049 Ventilation of road tunnels. 

Ministry of transport of the Slovak Republic (MD SR), 

Department of road transport and roads, 10/05/2018; 

• Technical specifi cations TP 099 Fire safety in road tunnels. 

MD SR Department of road transport and roads, 01/12/2015;

• Technical specifi cations TP 041 Analysis of risks for Slovakian 

road tunnels. MD SR Department of road transport and roads, 

01/06/2011;

• Technical specifi cations TP 080 Safety in road tunnels – 

Safety documentation. MD SR Department of road transport 

and roads, 01/03/2014;

• Technical specifi cations TP 093 Central management system 

and visualisation – tunnels. MD SR Department of road 

transport and roads, 01/11/2015.

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ SILNIČNÍCH TUNELŮTECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ SILNIČNÍCH TUNELŮ

TECHNOLOGY EQUIPMENT OF ROAD TUNNELSTECHNOLOGY EQUIPMENT OF ROAD TUNNELS

MIROSLAV NOVÁKMIROSLAV NOVÁK

ABSTRAKT
Tunely na silničních komunikacích v České a Slovenské republice vyžadují technologická zařízení, která zajišťují bezpečný silniční pro-

voz a při dopravní nehodě, nebo požáru vozidla v tunelu, umožňují únik osob do chráněných prostor tunelu, případně na povrch. Rovněž při 
normálním dopravním provozu zajišťují technologická zařízení bezpečný průjezd tunelem a dodržení přípustných hygienických podmínek 
pro cestující. V článku jsou stručně jednotlivá technologická zařízení popsána. Schematické výkresy technologických zařízení byly použity 
jako příklad z tunelů v České a Slovenské republice.

ABSTRACT
Tunnels on roads in the Czech Republic require technology equipment ensuring safe road traffi c and, in a case of a traffi c accident or 

a vehicle fi re in the tunnel allow for escape of persons to protected spaces of the tunnel and to the surface, respectively. During normal 
traffi c conditions, technology equipment also ensures safe passage through the tunnel and compliance with permissible hygienic conditions 
for passengers. Individual components of technology equipment are described in the paper. Schematic drawings of technology equipment 
were used as examples from tunnels in the Czech and Slovak Republics. 
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• větrání tunelu;

• osvětlení tunelu;

• zařízení SOS skříní v tunelu;

• spojové a dorozumívací zařízení v tunelu;

• požární hlásiče;

• centrální řídicí systém tunelu;

• televizní videodohled v tunelu;

• měření koncentrací škodlivin v tunelu;

• dopravní systém.

NAPÁJENÍ TUNELU ELEKTRICKOU ENERGIÍ, 
TRANSFORMÁTOROVÉ STANICE

Napájení tunelu je zajištěno ve stupni dodávky 1. To odpovídá 

napájení ze dvou na sobě nezávislých zdrojů elektrické energie. 

Tunel je napájen ze dvou linek 22 kV. Rozvody vysokého napětí 

(VN) 22 kV jsou vedeny do trafostanic v technologických centrá-

lách při obou portálech a u dlouhých tunelů také do menší trafosta-

nice v tunelu. Kabelové přípojky 22 kV ze stanovených vedení VN 

jsou řešeny v samostatných stavebních objektech. Obě přívodní 

linky jsou v normálním stavu pod napětím. Celý tunel je napájen 

vždy jen z jedné linky. Napájení tunelu je trvale zapojené na linku 

č. 1. Linka č. 2 slouží jako automatický záskok. V případě výpadku 

linky č. 1 je v rozvodnách 22 kV automaticky přepnuto napájení 

tunelu z linky č. 1 na linku č. 2. Doba automatického záskoku je do 

2 s. Na přívodu obou rozvoden 22 kV jsou vypínače s elektrickým 

pohonem. Schéma napájení VN 22 kV na příkladu tunelu Čebrať na 

D1 Slovenská republika je uvedeno na obr. 1.

Z každé trafostanice je napájeno elektrické zařízení technolo-

gického vybavení tunelu vždy pouze v příslušné části tunelu. Tím 

se dosáhne optimální využití kabelů nízkého napětí (NN) vzhle-

dem k délce rozvodů. Trafostanice jsou se dvěma transformátory, 

z nichž každý bude dimenzován na 100  % spotřeby napájené čás-

ti tunelu. Tak bude vždy k dispozici jeden záložní transformátor. 

Z napájecích transformátorů jsou napájeny příslušné hlavní rozva-

děče NN označené jako sekce A a B a umístěné vždy v samostatné 

místnosti tvořící samostatný požární úsek. Z obou sekcí hlavních 

rozvaděčů NN jsou vedeny napájecí kabely ve smyčce k podruž-

ným rozvaděčům NN umístěným v rozvodnách NN v příčných pro-

pojeních v tunelu tak, že každý z obou přívodů je veden v jiné tune-

lové troubě, a tak každý podružný rozvaděč má vždy dva nezávislé 

přívody. Jednotlivý spotřebič je už napájen pouze jedním kabelem. 

Některá zařízení vyžadují podle provozních požadavků nepřeruše-

né napájení. Tato zařízení jsou napájena z rozvaděčů napájených 

ze zálohovaných nepřerušených zdrojů el. energie (UPS). Tyto roz-

Equipment complexes for road tunnels are divided into the 

following basic parts:

• power supply for a tunnel, transformer stations;

• emergency power supply;

• tunnel ventilation;

• tunnel lighting;

• equipment of emergency call boxes in the tunnel;

• communications equipment in the tunnel;

• fi re call points;

• central tunnel management system;

• television surveillance in the tunnel;

• measurement of concentration of noxious substances in the 

tunnel;

• traffi c system.

TUNNEL POWER SUPPLY; TRANSFORMER STATIONS 

Tunnel power supply is ensured at the supply level 1. It corres-

ponds to supplying from two power sources independent of each 

other. The tunnel is fed from two 22kW lines. High voltage (HV) 

cables lead to transformer stations in technology centrals at 

both portals and, in the case of longer tunnels, also to a smaller 

trans former station inside the tunnel. Cable connection lines 

22kV branching from prescribed HV lines are solved in separate 

construction objects. In normal condition, both supply lines will 

be energised. The whole tunnel will be fed always from one line. 

The tunnel power feeding system will be permanently connected to 

line No. 1. Line No. 2 will be used as an automatic backup power 

supply. In the case of a failure of line No. 1, feeding of the tunnel 

from line No. 1 will be automatically switched in 22kV substations 

to line No. 2. Starting the automatic standby supply will take less 

than 2 seconds. Electrically driven switches will be on feeder lines 

to both 22kV substations. Schematic diagram of 22kV HV supply 

presented on the Čebrať tunnel on the D1 motorway, the Slovak 

Republic, as an example, is in Fig. 1. 

Only the electrical devices of the technology equipment in 

the relevant part of the tunnel are supplied with power from the 

respective transformer station. In this way the optimal utilisation 

of low voltage cables (LV), taking into consideration the 

cable lengths, is achieved. The transformer stations house two 

transformers each. Each of them will be designed for 100% of the 

consumption of the tunnel part to be fed. In this way one backup 

transformer will always be available. Power supply transformers 

will feed respective main LV switchboards marked as section 

A and section B, which are located in separate rooms, forming 

Obr. 1 Schéma napájení VN 22 kV na příkladu tunelu Čebrať, D1
Fig. 1 HV 22kV power supply chart on the example of the Čebrať tunnel, D1 motorway 

přívod 22 kW 22kW supply přívod 22 kW 22kW supply

rezervovaný příkon 2 MW
reserved power input 2MW

technologická centrála – západ
technology centre – west

technologická centrála – východ
technology centre – east

vypínač s pohonem
switch with a drive

obchodní 
měření

commercial 
measurement

obchodní 
měření
commercial 
measurement

příčné propojení 5
transverse connection 5

příčné propojení 10
transverse connection 10

rozvodna 22 kV
22kV distribution substation

rozvodna 22 kV
22kV distribution substation

automatický záskok automatic standby supply

transformátor
transformer

tunel Čebrať Čebrať tunnel

kabely 22 kV
cables 22kV rezervovaný příkon 2 MW

reserved power input 2MW

rozvodna 22 kV
22kV distribution substation

rozvodna 22 kV
22kV distribution substation
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vaděče jsou umístěny v příslušných rozvodnách NN v technolo-

gických centrálách, v příčných propojeních v tunelu v rozvodnách 

nebo ve výklencích.

Všechny rozvaděče, napájecí kabely, nosné konstrukce a všechny 

ostatní komponenty rozvodů NN musí svým provedením odpovídat 

účelu použití a vnějšímu prostředí, ve kterém budou instalovány. Jde 

zejména o stanovenou odolnost při požáru a odolnost proti koro-

zivním účinkům prostředí tunelu. Ve vlastních tunelových troubách 

musí všechna elektrická zařízení vyhovovat provozním podmínkám 

(působení vlhkosti, soli, výfukových zplodin, znečištění, tlakové 

vody a pod.). Zde umístěná elektrická zařízení musí odpovídat stup-

ni krytí min. IP65. Zásadně všechny nosné konstrukce zavěšené na 

stropě nebo stěnách tunelu budou provedeny z nerezové oceli typu 

AISI 316Ti. Schéma napájení NN 400 V na příkladu tunelu Čebrať 

na D1 Slovenská republika je uveden na obr. 2.

NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE

U každého portálu v technologické centrále je v případě, že nelze 

zajistit zásobování elektrickou energií ze dvou nezávislých rozvo-

den 110 kV, zajištěno náhradní napájení elektrickou energií z agre-

gátů na výrobu el. energie. Strojovna náhradního zdroje elektrické 

energie je umístěna na povrchu v technologických centrálách. Roz-

vaděč náhradního zdroje je napojen také na bezvýpadkový zdroj el. 

energie (např. rotační UPS). 

SYSTÉMY VĚTRÁNÍ TUNELU

Větrání silničních tunelů závisí na mnoha podmínkách, zejména 

na délce a podélném sklonu tunelu, jeho dispozici (obousměrný tu-

nel, dva jednosměrné tunely), dopravním zatížení tunelu, možnosti 

kongescí dopravy a složení dopravního proudu v tunelu, nadmoř-

ské výšce, meteorologických podmínkách a dalších údajích. Podle 

uvedených parametrů jsou silniční tunely zařazeny do jednotlivých 

kategorií. 

V České republice podle TP 98 – Z1/2010 se rozlišují násle-

dující kategorie pro intenzitu dopravy menší než 15 000 vozidel/

den v jednom jízdním pruhu TD délka 100–300 m, TC délka 300– 

500 m, TB délka 500–3 000 m, TA délka 3 000–10 000 m.

independent fi re compartments. Power supply cables are led from 

both sections of the main switchboards in loops to subsidiary LV 

switchboards installed in LV substations in cross passages so that 

each of the two supply lines will be led through the other tunnel 

tube, so each subsidiary switchboard will always be supplied by 

two independent lines. An individual appliance will subsequently 

be fed only by one cable. Some equipment requires uninterrupted 

power supply, depending on operational requirements. Power 

for these types of equipment is supplied from switchboards 

fed from backup uninterruptible power sources (UPS). Those 

switchboards are located in respective LV substations in techno-

logy centres, in cross passages in the tunnel, in substations or 

in niches. 

The design of all switchboards, power supply cables, bearing 

structures and all other components of the LV distribution system has 

to comply with the purpose of the use and the external environment 

in which they will be installed. The main thing is that they have 

to meet the prescribed fi re resistance and resistance to corrosive 

effects of the tunnel environment. In the tunnel tubes themselves, 

all electrical equipment has to meet the operational conditions (the 

action of humidity, salt, exhaust emissions, pollution, pressure 

water etc.). Electrical equipment installed in the tunnel has to meet 

the IP65 degree of protection provided by enclosures. As a matter 

of principle, all bearing structures suspended of the ceiling or 

tunnel walls will be made of AISI 316Ti type stainless steel. The 

LV 400V power supply diagram for, for example, the Čebrať 

tunnel on the D1 motorway in the Slovak Republic is presented 

in Fig. 2. 

EMERGENCY POWER SUPPLY 

In the case that it is not possible to secure power supplies from 

two independent 110kV substations, emergency power supply 

is secured by diesel-generator sets installed at each portal in the 

technology centres. The emergency power supply rooms are located 

on the surface, in technology centres. The emergency power supply 

switchboard is also connected to the uninterruptible power supply 

source (e.g. rotational UPS). 

Obr. 2 Schéma napájení NN 400V na příkladu tunelu Čebrať, D1
Fig. 2 LV 400V power supply chart on the example of the Čebrať tunnel, D1 motorway

technologická centrála – západ
technology centre – west

technologická centrála – východ
technology centre – east

rozvaděče NN 

low voltage switchboards 

příčné propojení 

 transverse connection

tunel Čebrať – západní část
Čebrať tunnel – western part

tunel Čebrať – východní část
Čebrať tunnel – eastern part

kabely NN

low voltage cables
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TUNNEL VENTILATION SYSTEMS

Ventilation of road tunnels depends on many conditions. First of 

all, the ventilation depends on the tunnel length and the longitudinal 

gradient of the tunnel, the tunnel design (a bidirectional tunnel, two 

unidirectional tunnels), volume of traffi c in the tunnel, possibilities 

of traffi c congestions, composition of traffi c stream in the 

tunnel, tunnel altitude, meteorological conditions and other data. 

Road tunnels are categorised according to the above-mentioned 

parameters. 

In the Czech Republic, according to the TP 98 – Z1/2010 

specifi cations, the following categories for traffi c intensity smaller 

than 15,000 vehicles per day on one traffi c lane 100–300m long 

– TD category; 300–500m long – TC category; 500–3000m long – 

TB category; 3,000–10,000m long – TA category. 

For traffi c intensity in one traffi c lane higher than 15,000 vehicles 

per day, tunnels are categorised as follows: TD-H for the length of 

100–300m, TC-H for the length of 300–500m, TA for the length of 

500–10,000m.

In the Slovak Republic, according to the TP 049 – 10. 5. 2018 

specifi cations, the following categories are distinguished depending 

on the traffi c intensity and requirements for fi re ventilation: 

A –  unidirectional tunnels with low probability of traffi c con-

gestion;

B – ditto A with high probability of traffi c congestion;

C – bidirectional traffi c in the tunnel.

LONGITUDINAL VENTILATION 

Unidirectional tunnels are ventilated by longitudinally fl owing 

air using axial jet fans. In normal traffi c regime, the piston effect 

of passing vehicles helps to the longitudinal fl ow. Jet fans ensure 

that limits for noxious substances CO, NO
x
 and opacity are not 

exceeded. In the case of a fi re or an accident in the tunnel tube, the 

jet fans regulate the longitudinal air fl ow rate of 1.5–2m/s at which 

the stratifi cation of combustion products under the tunnel vault is 

not disturbed and allow for the escape of passengers through the 

closest escape exit to the other, not smoke logged, tunnel tube or 

to the surface. An illustration of the stratifi cation of combustion 

products during a 3–5MW training fi re in the Panenská tunnel on 

the D8 motorway is presented in Fig. 3. In a clear tunnel tube not 

logged by smoke the air fl ow direction changes by reversing the 

jet fans and will be the same as the direction of the air fl ow in 

the tunnel tube with the vehicle in fi re and, at the same time, the 

required air over-pressure of 30Pa against the tunnel tube with 

the vehicle in fi re is generated by means of jet fans (one couple).

The cross passages between tunnels allowing persons to escape 

during a fi re and the fi re-fi ghting equipment to pass through are 

ventilated forcedly. When the evacuation of passengers from the 

tunnel is fi nished, the ventilation system is controlled according 

to the requirements of the Fire Rescue Brigade. For the reason of 

preventing the backlayering process, it is necessary to increase 

the longitudinal airfl ow rate in the tunnel over the critical airfl ow 

rate value, which depends on the fi re capacity (MW) and the 

longitudinal gradient of the tunnel. 

Fire ventilation is designed mainly according to the capacity of 

the standard fi re, which is designed according to the number of 

heavy lorries (HL) per day per tube × km. According to the metho-

dological instruction Ventilation of road tunnels, the following fi re 

capacities are decisive:

<100 (HL/day, tube × km) 5MW

100< (HL/day, tube × km) < 4000 30MW

>4000 (HL/day, tube × km) 50MW

Pro vyšší intenzity dopravy v jednom jízdním pruhu než 15 000 

vozidel/den, se tunely kategorizují: TD-H délka 100–300 m, TC-H 

délka 300–500 m, TA délka 500–10 000 m.

Ve Slovenské republice podle TP 049 – 10. 5. 2018 se rozlišují 

následující kategorie podle intenzity dopravy a požadavků na po-

žární větrání: 

A –  jednosměrné tunely s malou pravděpodobností kongesce do-

pravy;

B – dtto A s velkou pravděpodobností kongesce dopravy;

C – obousměrná doprava v tunelu.

PODÉLNÉ VĚTRÁNÍ

Jednosměrné tunely jsou větrané podélným prouděním vzduchu 

pomocí axiálních proudových ventilátorů. V normálním dopravním 

režimu pomáhá podélnému proudění pístový účinek projíždějících 

vozidel. Proudové ventilátory zajišťují nepřekročení škodlivin CO, 

NO
x
, opacity (průzračnosti). V případě požáru, nehody v tunelu 

proudové ventilátory regulují podélnou rychlost proudění vzduchu 

1,5–2 m/s, při které není narušena stratifi kace (vrstvení) zplodin 

hoření pod klenbou tunelu a umožňuje únik cestujících přes nej-

bližší únikový východ do druhé nezakouřené tunelové trouby, pří-

padně na povrch. Ukázka stratifi kace zplodin hoření je vidět na 

obr. 3 při cvičném požáru o výkonu cca 3–5 MW v tunelu Panenská 

D8. V čisté nezakouřené tunelové troubě se reverzací proudových 

ventilátorů změní směr proudění, bude stejný jako v tunelu s požá-

rem vozidla a současně se pomocí proudových ventilátorů (jedna 

dvojice) vytvoří potřebný přetlak vzduchu 30 Pa oproti tunelové 

troubě s požárem vozidla. Příčné propojky mezi tunely, které slouží 

k úniku osob při požáru a pro průjezd požární techniky, jsou nu-

ceně větrané. Po skončení evakuace cestujících z tunelu je systém 

větrání řízen podle požadavků HZS. Z důvodu zabránění zpětné-

ho proudění zplodin hoření, tzv. „backlayering“ je nutné podélné 

proudění v tunelu zvýšit nad hodnotu kritické rychlosti, která závisí 

na požárním výkonu (MW) a podélném sklonu tunelu.

Požární větrání je dimenzované zejména podle velikosti normo-

vého požáru, který je navržen podle počtu těžkých nákladních vo-

zidel TNV/den, troubu × km. Podle metodického pokynu „Větrání 

silničních tunelů“ je směrodatný požární výkon:

< 100 (TNV/den, troubu × km) 5 MW

100 < (TNV/den, troubu × km) < 4000 30 MW

> 4000 (TNV/den, troubu × km) 50 MW

Odlišný požární výkon je možné stanovit na základě rizikové 

analýzy tunelu.

Obr. 3 Cvičný požár 3–5 MW v tunelu Panenská D8
Fig. 3 Training fi re 3–5MW in Panenská tunnel, D8 motorway 
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Schéma podélného větrání tunelu je uvedeno na příkladu tunelu 

Čebrať na D1 Slovenská republika na obr. 4. Příčný řez na příkladu 

tunelu Čebrať je uveden na obr. 5. Foto proudového ventilátoru je 

na obr. 6. 

PODÉLNÉ VĚTRÁNÍ S BODOVÝM ODSÁVÁNÍM

Podélné větrání pomocí proudových ventilátorů je doplněno bo-

dovým odsáváním ve střední části tunelu. Bodové odsávání funguje 

zejména při požáru vozidla v tunelu. 

PODÉLNÉ VĚTRÁNÍ S VÝMĚNOU VZDUCHU

Podélné větrání pomocí proudových ventilátorů je doplněno bo-

dovým odsáváním ve střední části tunelu a následným přívodem 

vzduchu pomocí injektoru. Je vhodné pro velmi dlouhé tunely.

POLOPŘÍČNÉ VĚTRÁNÍ

Jedná se o nastavitelné příčné odsávání přes vzduchotechnické 

klapky. V případě požáru se otevřou klapky v místě požáru a zajistí 

intenzivní odsávání zplodin hoření. Přívod čerstvého vzduchu se 

děje přes portály.

PŘÍČNÉ VĚTRÁNÍ

Jedná se o příčné provětrávání tunelu pomocí přívodního a od-

vodního kanálu v tunelu. V případě požáru se otevřou odsávací 

klapky v místě požáru a zajistí intenzivní odsávání zplodin hoření. 

V ostatních částech tunelu se klapky uzavřou.

STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ

Podle slovenské požární směrnice TP 099 Požiarna bezpečnosť 

cestných tunelov, MD SR sekcia cestnej dopravy a pozemných ko-

munikácií, 1. 12. 2015, musí mít tunely s obousměrnou dopravou nad 

600 m a tunely se dvěma a více jednosměrnými tunely délky nad 

1500 m stabilní hasicí zařízení (SHZ) pro požár s tepelným výkonem 

50 MW a podélné rychlosti proudění v tunelu do 8 m/s. Tento požada-

vek u tunelů s podélným větráním není možné řešit pomocí vysoko-

tlakého rozprašování vodní mlhy (150 bar) v daném úseku, který ne-

vyžaduje velkou spotřebu hasící vody. Zde je nutné použít středotlaký 

systém vodní mlhy (16–25 bar). Nízkotlaké sprchové systémy SHZ 

jsou pro dané podmínky účinné, ale mají velkou spotřebu hasící vody. 

Uvedené systémy SHZ zatím nejsou na žádném českém a slo-

venském tunelu instalovány.

A different fi re capacity can be determined on the basis of the 

tunnel risk analysis.

A diagram of longitudinal tunnel ventilation system is presented 

on the example of the Čebrať tunnel on the D1 motorway in the 

Slovak Republic in Fig. 4. The cross-section of the Čebrať tunnel is 

presented in Fig. 5. The picture of a jet fan is in Fig. 6. 

LONGITUDINAL VENTILATION WITH POINT 
SMOKE EXTRACTION 

The longitudinal ventilation by jet fans is supplemented by point 

smoke extraction in the middle part of the tunnel. The point extrac-

tion system works fi rst of all during a vehicle fi re inside the tunnel. 

LONGITUDINAL VENTILATION WITH AIR EXCHANGE

The longitudinal ventilation system using jet fans is supple-

mented by point extraction in the middle part of the tunnel and by 

subsequent supply of air using an injector. It is appropriate for long 

tunnels. 

SEMI-TRANSVERSE VENTILATION 

Adjustable transverse ventilation through air dampers. In the 

case of a fi re dampers in the fi re location are opened and provide 

intense extraction of combustion products. Fresh air is supplied 

through portals. 

TRANSVERSE VENTILATION

Transverse tunnel ventilation by means of intake and extraction 

ducts in the tunnel. In the case of a fi re, the extraction dampers open 

in the fi re location and ensure intense extraction of combustion 

products. Dampers in the other parts of the tunnel close. .

STABLE FIRE-FIGHTING EQUIPMENT 

According to the Slovakian fi re fi ghting directive (specifi cations) 

TP 099 Fire safety in road tunnels, MT SR Department of road 

transport and roads, 01/12/2015, tunnels carrying bidirectional 

traffi c over 600m long and tunnels with two and more unidirectional 

tunnel tubes over 1500m long have to have stable fi re-fi ghting 

equipment (hereinafter referred to as SHZ) for a fi re heat release 

rate of 50MW and for longitudinal airfl ow rate in the tunnel up 

to 8m/s. This requirement in the case of tunnels with longitudinal 

ventilation system cannot be solved using high-pressure spraying 

of water mist (150bar) in the particular section, which does not 

Obr. 4 Schéma větrání tunelu Čebrať
Fig. 4 Čebrať tunnel ventilation chart

longitudinal tunnel gradient in the direction of chainage

STR – descends -0,88 %  – 1249 m
descends -2,00 %  – 1975 m
ascends +1,03 % –  439 m

JTR – ascends +0,88 % – 1282 m
ascends 2,00 % – 1928 m
descends -1,08 % – 478 m

podélný sklon tunelu ve směru staničení

LTR –  klesá -0,88 %  – 1249 m
klesá  -2,00 %  – 1975 m
stoupá +1,03 % –  439 m

PTR – stoupá  +0,88 % – 1282 m
stoupá  2,00 % – 1928 m
klesá  -1,08 % – 478 m

proudový ventilátor 22 kW jet fan 22kW

D 1250 mm; 1475 N; 37 kW

STR – levá L = 3662,99 m
left-hand NTT

JTR – pravá L = 3687,86 m
right-hand STT

proudový ventilátor 16 ks jet fan 16 pcs

D 1250 mm; 1475 N; 37 kW

východní portal eastern portalzápadní portal western portal



45

28. ročník - č. 2/2019

need high consumption of fi re water. In this case it is necessary 

to use the medium-pressure water mist system (16–25bar). Low-

pressure sprinkling systems (hereinafter referred to as SHZ) are 

effective for the given conditions, but their water consumption rate 

is high. 

The above-mentioned SHZ systems have not been installed on 

the Czech and Slovakian markets yet. 

TUNNEL LIGHTING

Tunnel lighting functionally is divided into the following basic 

units:

• adaptation tunnel lighting;

• interior tunnel lighting;

• emergency (fi re) tunnel lighting;

• lighting of entrances into escape cross passages;

• kerbside guidance tunnel lighting;

• external lighting of the road in front of tunnel portals, lay-bys 

lighting, lighting of corridors and technology rooms.

The adaptation tunnel lighting ensures safe transition between 

the intensity of light outside the tunnel and inside the tunnel at 

the moment of entering the tunnel. The interior tunnel lighting is 

used for continuous lighting of the whole tunnel. Emergency (fi re) 

tunnel lighting is used for securing safe escape of persons from the 

tunnel in the case of a fi re. The kerbside guidance tunnel lighting 

is used to highlight the roadway edges in the tunnel. The external 

lighting of roads in front of tunnel portals is used for safe transition 

OSVĚTLENÍ TUNELU

Osvětlení tunelu je funkčně rozděleno na níže uvedené základní 

celky:

• adaptační osvětlení tunelu;

• průjezdné osvětlení tunelu;

• nouzové (požární) osvětlení tunelu;

• osvětlení vstupů do únikových příčných propojení;

• vodicí osvětlení komunikace v tunelu;

Obr. 5 Vzorový příčný řez raženého tunelu
Fig. 5 Typical cross-section through a mined tunnel 

Obr. 6 Proudový ventilátor v tunelu
Fig. 6 Jet fan in a tunnel 
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between the intensity inside and outside the tunnel at night, when 

the tunnel is exited. 

ELECTRICAL FIRE ALARM AND DETECTION SYSTEM 

It is the electrical fi re alarm and detection system (hereinafter 

referred to as EPS) in tunnel spaces and in technology centres, 

where EPS centrals connected through a direct communication line 

to the respective management centre of the fi re rescue brigade and 

other components of the integrated rescue system are installed. 

A linear fi re detection and video smoke detection system, break-

glass manual call points and automatic call points responding to 

increased temperature and presence of combustion products are 

installed in the tunnel.

EMERGENCY CALL FACILITIES 

Emergency call cabins are installed in the tunnel and in 

the surroundings of tunnel entrances to be used in the case of 

emergency for tunnel users. Emergency call systems are generally 

installed on motorway and road routes for the reason of increasing 

traffi c safety and higher operativeness of intervention when critical 

and emergency situations in the traffi c are being solved. 

An emergency call cabin is used for operative contacts between 

motorists (tunnel users) and the control centre which is manned 

round-the-clock by offi cers of the CR Police, and further as 

a technology background for services. In the case of emergency, 

the user has the possibility to contact the control centre phonically 

using the telephone. The control counter installed in the operational 

control centre allows the centre to connect with an arbitrary 

emergency call cabin. 

RADIO COMMUNICATIONS

Wireless (radio) communications system ensures propagation of 

wireless fi eld inside the tunnel for selected users, such as:

• Fire Rescue Service;

• Emergency Medical Service;

• CR Police;

• Union of Towns and Municipalities (according to independent 

investment projects of mobile operators);

• local FM radio with RDS traffi c announcements system; 

Information on frequency of broadcasting transmitted into the 

tunnel received by drivers through traffi c signalling;

• wireless network of the National Motorway Society;

• separate entrances to right-hand and left-hand tunnel tubes;

• traffi c management telephone relay system is installed in 

the tunnel objects for the needs of the coordination and 

communications of tunnel maintenance and operation units.

EVACUATION RADIO

In the cases of emergencies in the tunnel it will be possible 

to inform drivers about the emergency through the so-called 

evacuation radio in the left-hand and right-hand tunnel tubes, in 

lay-bys, cross passages and at tunnel portals.

CENTRAL CONTROL SYSTEM 

The technology equipment control system ensures the control of 

technology operation of the motorway tunnel. The control system 

solves the concept and the control functions for controlled and 

monitored technology equipment components. 

The traffi c control system ensures the control of traffi c in the 

motorway tunnel, including connection to the motorway infor-

mation system. 

• vnější osvětlení komunikace před portály tunelu, osvětlení zá-

livů, chodeb a technologických místností.

Adaptační osvětlení tunelu zajišťuje bezpečný přechod mezi 

intenzitou světla venku a uvnitř tunelu při vjezdu do tunelu. Prů-

jezdní osvětlení tunelu slouží pro průběžné osvětlení celého tunelu. 

Nouzové (požární) osvětlení tunelu je určeno pro zajištění bezpeč-

ného úniku osob z tunelu v případě požáru. Vodící osvětlení ko-

munikací v tunelu slouží ke zvýraznění okrajů vozovky v tunelu. 

Venkovní osvětlení ko munikací před portály tunelu pomáhá bez-

pečnému přechodu mezi intenzitou osvětlení uvnitř a venku v noci 

při výjezdu z tunelu.

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Jedná se o elektrickou požární signalizaci (EPS) v prostorách tu-

nelu a v technologických centrálách, kde jsou instalovány ústředny 

EPS napojené přímou komunikační linkou na příslušný dispečink 

sboru požární ochrany a další složky integrovaného záchranného 

systému. 

V tunelu je instalován liniový hlásič požáru, tlačítkové a automa-

tické hlásiče požáru, které reagují na nárust teploty a na přítomnost 

zplodin hoření.

ZAŘÍZENÍ SOS

Kabiny SOS v tunelu a v okolí vjezdů do tunelu jsou instalová-

ny na použití v případě nouze uživatelů tunelu. Systémy SOS jsou 

obecně nasazovány na dálniční a silniční tahy z důvodu zvyšování 

bezpečnosti provozu a pro větší operativnost zásahu při řešení kri-

zových a havarijních situací v dopravě.

SOS kabina slouží operativnímu kontaktu mezi motoristy (uži-

vateli tunelu) a dispečinkem, který je obsluhován 24hodinovou 

službou příslušníky Policie ČR a dále jako technologické zázemí 

pro servis. V případě nouze má uživatel možnost spojit se s dis-

pečinkem fonicky použitím telefonu. Na operačním dispečinku je 

umístěn dispečerský pult, který umožní spojení dispečinku s libo-

volnou SOS kabinou.

RÁDIOVÉ SPOJENÍ

Bezdrátové (rádiové) spojení zajišťuje šíření rádiového pole, 

uvnitř tunelu, pro vybrané uživatele, jako je:

• hasičský záchranný sbor;

• zdravotnická záchranná služba;

• Policie ČR;

• SMO (podle samostatných investičních akcí mobilních operá-

torů);

• místní FM rádio s dopravním hlášením RDS; informace 

o frekvenci vysílání dopravního rádia přenášené do tunelu ři-

diči dostanou prostřednictvím dopravního značení;

• rádiová síť Národnej diaľničnej společnosti (NDS);

• separátní vstup do pravé a levé tunelové trouby;

• pro účely koordinace a dorozumívání provozních složek údrž-

by a provozu tunelu je v objektech tunelu instalováno zařízení 

dispečerského telefonního systému.

EVAKUAČNÍ ROZHLAS

V případě mimořádných událostí v tunelu je možné informovat ři-

diče o mimořádné situaci prostřednictvím tzv. evakuačního rozhlasu 

v pravém i levém tunelu, v zálivech, propojkách a portálech tunelu.

CENTRÁLNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM

Řídicí systém technologie zajišťuje řízení technologického pro-

vozu dálničního tunelu. Řídicí systém řeší vlastní koncepci a řídicí 

funkce pro ovládané a monitorované technologie. 
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Řídicí systém dopravy zajišťuje řízení dopravního provozu dál-

ničního tunelu, včetně propojení na informační systém dálnice 

(ISD).

TELEVIZNÍ DOHLED

Uvnitř tunelu jsou umístěny pevné kamery s podélným rozestu-

pem 65–75 m.

Další kamery jsou umístěny v nouzových zálivech, u kabin SOS 

a v únikových chodbách. U portálů jsou instalovány infra kamery 

a otočné kamery. Záznam kamer je přenášen do provozních bu-

dov na portálech a do střediska správy a údržby silnic a dálnic 

(SSÚD). 

ADR – DETEKCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Jde o instalovaný autonomní systém detekce přepravy nebezpeč-

ných látek. Pro detekci ADR se využívají různá zařízení (kamery, 

IR refl ektory, indukční smyčky). Systém snímá tabulky zepředu. 

Výstup ADR bude přenesen na určené pracoviště SSÚD. 

MĚŘENÍ KONCENTRACE ŠKODLIVÝCH LÁTEK V TUNELU

V tunelu jsou instalovaná čidla pro měření fyzikálních veličin 

v ovzduší, teploty, rychlosti proudění vzduchu, opacity, koncen-

trace CO, NO
x
. Údaje jsou přenášeny do stanic řídicího systému 

technologie a slouží k ovládání zejména větrání tunelu.

ZÁVĚR

Tunely na pozemních komunikacích představují určité bezpeč-

nostní riziko pro řidiče vozidel. Jízda tunelem však vyžaduje ma-

ximální pozornost, a proto zde nevzniká větší počet nehod než na 

ostatních komunikacích. Z uvedených důvodů je nutné v silničních 

tunelech instalovat odpovídající bezpečnostní zařízení, která snižu-

jí riziko vzniku možných nehod a v případě nehody umožňují únik 

cestujících do bezpečí a zabraňují vzniku dalších škod na stavbě 

tunelu a jeho vybavení.

Návrhy odpovídajícího technologického zařízení pro daný 

silniční tunel musí být posouzené analýzou rizik. Po dokonče-

ní výstavby silničního tunelu se provedou zkoušky zařízení SAT 

(Site Acceptance Test) a komplexní zkoušky SIT (Site Integrati-

on Tests), které prokazují správnou funkci všech technologických 

zařízení při normálním dopravním provozu a při nehodě, požáru 

vozidla v tunelu. Systém větrání tunelu se testuje zkušebním po-

žárem min. 20 m3/s dýmu a výkonu 5 MW, který odpovídá požáru 

osobního vozidla.

Ing. MIROSLAV NOVÁK, 
novak@metroprojekt.cz, METROPROJEKT Praha a.s.

Recenzoval Reviewed: : Ing. Karel Havlík

TELEVISION SURVEILLANCE

Fixed cameras are installed in the tunnel at 65–75m longitudinal 

intervals.

Other cameras are installed in emergency lay-bys, at emergency 

call cabins and in escape galleries. Infra cameras are installed at 

portals and rotary cameras are in front of portals. Camera records 

are in operations buildings at portals and video records are trans-

mitted to the Centre of Administration and Maintenance of Roads 

and Motorways. 

ADR – DETECTION OF TRANSPORT OF HAZARDOUS 
SUBSTANCES 

It is an autonomous system of detection of transport of hazardous 

substances installed in the tunnel. Equipment (cameras, IR 

refl ectors, induction loops) will be used for ADR detection. ADR 

tables will be read from the front. The ADR output will be sent 

to the prescribed workplace of the Centre of Administration and 

Maintenance of Roads and Motorways. 

MEASUREMENT OF CONCENTRATION OF NOXIOUS 
SUBSTANCES IN TUNNEL 

Sensors for measurements of physical quantities in atmosphere, 

temperature, air fl ow rate, opacity, CO and NO
x
 concentration are 

installed in the tunnel. The data is transmitted to technology control 

stations to be used for the control, fi rst of all the tunnel ventilation 

control. 

CONCLUSION

Road tunnels pose a certain safety risk for drivers of vehicles. 

Driving through tunnels requires maximum attention and, despite 

this fact, larger numbers of accidents do not occur in tunnels than 

on other roads. For the above-mentioned reasons it is necessary to 

install adequate safety equipment lowering the risk of origination 

of potential accidents in road tunnels and, in the case of an accident, 

allowing for the escape of passengers to safety and preventing origi-

nation of other damage to the tunnel structure and its equipment. 

Proposals for adequate technology equipment for a particular 

road tunnel have to be accessed by a risk analysis. After the road 

tunnel construction is fi nished, Site Acceptance Tests (SAT) of 

the equipment and comprehensive Site Integration Tests (SIT) are 

to be carried out to prove that all technology equipment facilities 

work correctly during normal traffi c and in the cases of accidents 

or a vehicle fi res in the tunnel. The tunnel ventilation system is 

tested by means of a fi re test with minimum smoke generation rate 

of 20m3/s and capacity of 5MW, corresponding to a fi re of a car. 

Ing. MIROSLAV NOVÁK, 
novak@metroprojekt.cz, METROPROJEKT Praha a.s.
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INTRODUCTION

The Hřebeč tunnel, facilitating the travel between the towns 

of Svitavy and Moravská Třebová, is part of the primary road 

running over six regions of the Czech Republic, belonging among 

three longest trunk routes. Even the European road E442 linking 

the north-south European trunk roads E55, E65 and E75 with 

international roads E48, E50, E67, E461 and E642 is led along 

this route. The traffi c fl ow also corresponds to the importance of 

the link between Bohemia and Moravia. At the moment of the 

measurements completion in 2016, daily traffi c volume amounted 

to 15,170 vehicles on average, which means nearly 5.54 million 

vehicles per year. Nearly a third of the volume is formed by lorries. 

[1] The tunnel was designed for simpler and safer overcoming of the 

Hřebeč Pass, where the road originally led on the slope of the ridge, 

with numerous narrow and confusing sections. The 354m long 

single-tube tunnel has one descending and two ascending traffi c 

lanes. The whole eastern portal of the tunnel has been continually 

monitored since the stabilisation of the landslide in 2006 and the 

condition of the individual elements of the monitoring and the 

portal as a whole has been regularly assessed. 

GEOLOGICAL CONDITIONS

The area of the eas tern portal lies within a steep terrain step 

limiting the Hřebeč ridge in the east. Geologically, the ridge is 

ÚVOD

Tunel Hřebeč, usnadňující cestu mezi Svita vami a Moravskou 

Třebovou, je součástí silnice I. třídy, která prochází šesti kraji Čes-

ké republiky a patří mezi tři nejdelší silniční tahy. Je tudy vedena 

i evropská silnice E442, která propojuje severojižní evropské páteř-

ní trasy E55, E65, E75 s mezinárodními silnicemi E48, E50, E67, 

E461 a E642. Důležitosti spojení Moravy a Čech odpovídá i inten-

zita dopravy. Při měření v roce 2016 tudy denně projelo průměrně 

15 170 aut, což činí takřka 5,54 milionu aut ročně. Téměř třetina 

dopravy je tvořena nákladními auty. [1] Tunel byl vyprojektován 

pro jednodušší a bezpečnější překonání hřebečského sedla, kde pů-

vodně silnice vedla po svahu hřbetu s mnohými úzkými a nepře-

hlednými úseky. Tunel je jednotubusový, 354 m dlouhý, s jedním 

klesajícím a dvěma stoupajícími pruhy. Od sanace sesuvu v roce 

2006 je celý východní portál tunelu kontinuálně sledován a dochází 

k pravidelnému vyhodnocení stavu na jednotlivých prvcích moni-

toringu i portálu jako celku.

GEOLOGICKÉ POMĚRY

Území východního portálu leží ve strmém terénním stupni ome-

zujícím na východě hřebečský hřbet. Geologicky je hřbet tvořen 

výraznou kuestou křídových sedimentů. Čela jejich vrstev tvoří 

v portálové části skalní stěnu. Vrstvy mají subhorizontální ulože-

ní, místy s mírným úklonem k západu. Ve skalní stěně vystupují 

ABSTRAKT
Silniční tunel Hřebeč je jednou z významných podzemních staveb na území ČR. Byl vyražen mezi roky 1994–1997 a již během ražeb, 

a především následně v průběhu let po dokončení, se projevily mnohé geodynamické jevy (skalní řícení a proudový sesuv), které přerušily 
funkčnost tunelu jako důležité dopravní spojnice Čech a Moravy. Vlivem geodynamického procesu odsedání pískovců, při kterém dochází 
k postupnému vertikálnímu členění částí skalního masivu, došlo v roce 2006 k rozsáhlému sesuvu. Po sanaci posledního sesuvu byl v roce 
2006 vybudován systém dlouhodobého geotechnického monitoringu sledující stabilitu realizované konstrukce i jejího bezprostředního 
okolí. Po deseti letech byl tento systém výrazně zmodernizován, částečně obměněn a doplněn o nové prvky, které mají za cíl co nejvíce 
zefektivnit měření na lokalitě a poskytnout tak úplnější data o sledovaných jevech. Společně s touto změnou je užitečným benefi tem varovný 
systém, jenž při překročení nastavených parametrů okamžitě odesílá zprávu s výzvou k provedení bezpečnostní prohlídky. Příspěvek se 
zabývá jak naměřenými daty získanými z monitoringu, tak i zkušenostmi s provozem automatického měření.

ABSTRACT
The Hřebeč road tunnel is one of important underground structures in the Czech Republic. It was driven between 1994 and 1997. Nu-

merous geodynamic phenomena (rock falls and fl ow landslides) manifested themselves already during the tunnel excavation and, above 
all, subsequently during the years after the works completion. They interrupted the function of the tunnel forming an important transport 
link between Bohemia and Moravia. A vast landslide happened in 2006 as a result of a geodynamical process of separation of cretaceous 
sandstone, where parts of the rock massif are gradually vertically separated. A system of long-term geotechnical monitoring following the 
stability of the realised structure and its immediate surroundings, was installed after the last landslide in 2006 had been stabilised. After 
ten years, the system was signifi cantly upgraded, partially modifi ed and new elements designed to increase the effectiveness of measure-
ments were carried out in the location as much as possible. In this way, more complete data on the phenomena observed is available. 
An alert system sending a message together with a requirement for safety inspection in the case that the set parameters are exceeded is, 
together with the above-mentioned change, a useful benefi t. This paper deals with both the data obtained from the monitoring and the 
experience with the operation of the automated measurement system.
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formed by a distinct cuesta formed by Cretaceous sediments. The 

ends of the layers form a rock wall in the portal part. The layers are 

deposited sub-horizontally, locally dipping west. In the rock wall, 

Turonian sandy marlite (cretaceous marl) emerge at the top and 

Cenomanian glauconitic sandstone layers are found at the rock wall 

bottom. Cenomanian claystone and Peruc-Korycany Formation 

sandstone are found at greater depth. Underlying are Permian 

sandstone and siltstone, which are separated from the Cretaceous 

formation in the landslide surroundings by a NNE-SSW fault. [2] 

A view of the eastern portal with the simplifi ed geological structure 

is presented in Fig. 1. 

OVERVIEW OF EVENTS

1994 –  commencement of tunnel excavation;

1995 –  rock fall striking the left-hand side drift – ca 20×10×15m 

block;

1997 –  tunnel opening to traffi c;

1999 –  fl ow landslide in the right-hand part of the eastern portal;

2000 –  expansion of the tension cracks caused by the landslide in 

1999, reaching up to the tunnel tube; cracks in the tunnel 

portal lining; 

shora turonské písčité slínovce (opuky) a u paty stěny cenomanské 

glaukonitické pískovce. Hlouběji se vyskytují cenomanské jílovce 

a pískovce perucko-korycanského souvrství. V podloží křídy jsou 

permské pískovce a prachovce, v okolí sesuvu oddělené od křídy 

zlomem směru SSV-JJZ. [2] Pohled na východní portál se zjedno-

dušenou geologickou stavbou je na obr. 1.

PŘEHLED UDÁLOSTÍ

1994 –  začátek ražeb tunelu;

1995 –  skalní řícení, které postihlo levou opěrovou štolu tunelu – 

blok cca 20 × 10 × 15 m;

1997 – tunel uveden do provozu;

1999 – proudový sesuv v pravé části východního portálu;

2000 –  rozšíření zátrhů od sesuvu z roku 1999 k tunelové troubě, 

trhliny v ostění portálu;

2000 – injektáž trhlin a instalace uhlíkových lamel v ostění tunelu;

2001 – sanace proudového sesuvu z roku 1999;

2006 –  sesuv svahu a skalní řícení v oblasti východního portálu 

(vpravo při pohledu na portál) (obr. 2);

2006 –  začátek geotechnického monitoringu;

2016 –  začlenění automatických monitorovacích prvků se systé-

mem rychlého varování.

SANACE SESUVU Z ROKU 2006

Při sesuvu došlo k sesunutí materiálu o od-

hadovaném objemu 10  000 m3 a plošném roz-

sahu 65 × 80 m s průměrnou mocností 3–6 m, 

při horní části až 10 m. Sanace sesuvu spočí-

vala v odtěžení sesutého materiálu a násled-

ném vybudování přitěžovací štěrkové lavice 

u paty svahu. Na ní byla postavena ochran-

ná konstrukce Green Terramesh z lehčeného 

kameniva Liapor frakce 8–16 mm. Tato kon-

strukce má za cíl chránit vrstvu geotechnicky 

málo vhodných cenomanských glaukonitic-

kých pískovců a jejich kontakt s nadložními 

turonskými slínovci (opukami) před povětr-

nostními vlivy. Opuková skalní stěna je v plo-

še sanována samozávrtnými svorníky délky 

2 m v rastru 4 × 4 m a instalací nosných lano-

vých panelů s drátěným pletivem. [3]

Obr. 1 Schematický geologický řez východním portálem
Fig. 1 Schematic geological section through eastern portal

Obr. 2 Sesuv z roku 2006 – převzato z [5]
Fig. 2 Landslide from 2006 – borrowed from [5]

písčité slínovce (opuky) – turon 

sandy marlstone (cretaceous marl) – Turonian

glaukonitické pískovce – cenoman

glauconitic sandstone – Cenoman

jílovce – cenoman

claystone – Cenoman
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2000 –  injecting grout into cracks and installation of carbon 

lamellas in the tunnel;

2001 –  stabilisation of the fl ow landslide from 1999;

2006 –  slope-slide and rock fall in the area of the eastern portal 

(right-side of the portal, see Fig. 2).; 

2006 –  beginning of geotechnical monitoring;

2016 –  incorporation of monitoring elements into the rapid alert 

system.

STABILISATION OF LANDSLIDE FROM 2006

During the landside, material with the estimated volume of 

10,000m3 and the areal extent of 65×80m slid down; the average 

thickness amounted to 3–6m, up to 10m at the upper part. The 

landslide stabilisation lay in removing the slid material and 

subsequent building a loading gravel berm at the slope base. 

Green Terramesh structure made from 8–16mm fraction of Liapor 

lightweight aggregates was carried out on it. The objective of this 

structure is to protect the layer of geotechnically little suitable 

Cenomanian glauconitic sandstone and its contact with the 

overlaying Turonian marlite (Cretaceous marl) against weather 

effects. The Cretaceous marl rock wall is stabilised with 2m long 

self-drilling rock bolts on 4×4m grid and by the installation of 

supporting cable panels with wire mesh. [3]

A geotechnical monitoring system was established concurrently, 

containing inclinometer boreholes, multi-stage horizontal rod 

extensometers on geogrids in the loading berm, pore pressure 

Současně byl zřízen systém geotechnického monitoringu, jehož 

součástí byly inklinometrické vrty, vícestupňové horizontální ty-

čové extenzometry na geomřížích v přitěžovací lavici, měřidla pó-

rových tlaků, tlakové podušky pro měření kontaktního napětí na 

styku sanačního tělesa se skalním podložím a systém trigonome-

trických bodů pro komplexní sledování deformací portálu tunelu, 

skalní stěny, přitěžovací lavice vybudované v rámci sanace sesuvu 

a dalších důležitých míst ve sledované loka-

litě (obr. 3).

AKTUALIZACE SYSTÉMU 
MONITORINGU

Po 10 letech provozu bylo v roce 2016 nut-

no systém monitoringu kvůli nefunkčnosti 

některých prvků z části obměnit. Jednalo se 

zejména o měřidla pórových tlaků – pneu-

matické snímače s kompenzačním ventilem 

Glötzl (typ P4 10 Lager), u nichž pravděpo-

dobně došlo k porušení membrány. Dále bylo 

rozhodnuto o instalaci krátkých puklinoměrů 

(ang. crackmeter) na pukliny v horní části 

opukové stěny. Z původního systému moni-

toringu byly převzaty inklinometrické vrty, 

tyčové extenzometry a síť trigonometrických 

stabilizovaných bodů. V současnosti tak sys-

tém monitoringu obsahuje celkem 5 inklino-

metrických vrtů, 4 puklinoměry na vybraných 

puklinách ve skalní stěně, 4 měřidla pórových 

tlaků, 2 tyčové extenzometry na výztužných 

geosyntetikách zabudovaných v přitěžovací 

lavici a 40 trigonometrických bodů (obr. 4).

PRVKY MONITORINGU

Celý systém je postaven na dílčích částech, 

které se komplementárně doplňují a vzájem-

ně potvrzují zjištěné závěry. Tím je zaručena 

zpětná kontrola výsledků a ověření platnosti 

měření. Monitorovací systém je možné roz-

dělit do dvou skupin podle způsobu a četnosti 

získávání měřených dat. (A) Manuální sledo-

vání vyžaduje osobní prohlídku a měření dat 

přímo na lokalitě. U sledovaných prvků se 

Obr. 3 Sanace z roku 2006 – převzato z [5]
Fig. 3 Stabilisation from 2006 – borrowed from [5]

Obr. 4 Schéma prvků monitoringu – převzato z [6]
Fig. 4 Chart of monitoring elements – borrowed from [6]

inklinometrické vrty inclinometer boreholes

měření pórových tlaků measurement of pore pressures

extenzometry extensometers

konvergenční body convergence points 

puklinoměry crackmeters
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meters, pressure cells for measuring the stress at the contact of 

the stabilisation body with bedrock and a system of trigonometric 

points for comprehensive monitoring of deformations of the tunnel 

portal and the rock wall, loading berms carried out within the 

framework of the stabilisation of the landslide and other important 

places in the locality being observed (see Fig. 3). 

UPDATING OF MONITORING SYSTEM

In 2016, after 10 years of operation, it was necessary to 

partially modify the monitoring system with respect to the loss of 

functionality of some elements. First of all, pore pressure meters – 

pneumatic transducers with Glötzl P4 10 Lager-type compensation 

valves, the membranes of which were probably damaged. In 

addition, a decision was made that short crackmeters were to be 

installed on cracks in the upper part of the cretaceous marl wall. 

Inclinometer boreholes, rod extensometers and the network of 

stabilised trigonometric points were taken over from the original 

monitoring system. The monitoring system currently comprises 

5 inclinometer boreholes, 4 crackmeters on selected cracks in 

the rock wall, 4 pore pressure meters, 2 rod extensometers on the 

reinforcing geosynthetics incorporated into the loading berms and 

40 trigonometric points (see Fig. 4). 

MONITORING ELEMENTS

The entire system is built on partial elements complementing 

each other and mutually confi rming the conclusions determined. 

In this way back-checking of results and 

verifying of the validity of measurement 

results is ensured. The monitoring system 

can be divided into two groups according 

to the method and frequency of obtaining 

the measured data. (A) Manual monitoring 

requires inspection and measurement of 

data in person, directly in situ. In the case 

of the elements being monitored it is the 

measurement of movement or deformations, 

which are, with respect to their location, 

usually irreversible. The measurement is 

carried out regularly, twice a year – in spring 

and autumn. (B) Automatic monitoring 

is fully self-contained from the aspect of 

measurements themselves and allows for 

periodic daily measurements without respect 

to time and weather in the locality. The high 

frequency and continuity of the measurements 

readily covers development of irreversible 

changes with time. Another advantage lies in 

the elimination of human factor. 

 A)  Manual monitoring:

 I)  Inclinometer boreholes;

 II)  Rod extensometers on a reinforced 

structure;

 III)  Trigonometric monitoring of fi xed 

points.

 B)  Automatic monitoring:

 I)  Measurement of pore pressures ;

 II)  Measurements of cracks using 

crackmeters.

Inclinometer boreholes

Measurements in inclinometer boreholes 

belong among most widespread elements of 

jedná o měření pohybu či deformací, jež jsou z podstaty umístění 

zpravidla nevratné. Měření probíhá pravidelně dvakrát ročně – na 

jaře a na podzim. (B) Automatické sledování je z hlediska samot-

ného měření plně soběstačné a umožňuje periodické každodenní 

měření bez ohledu na čas a počasí v lokalitě. Vysoká četnost a kon-

Obr. 5 Pohled z východního portálu směrem na Moravskou Třebovou s inkli-
novrty pod silnicí
Fig. 5 A view from eastern portal towards Moravská Třebová, with inclinome-
ters under the road

Obr. 6 Inklinovrty IV1 a IV2 – výsledky měření
Fig. 6 Inclinometer boreholes IV1 and IV2 – measurement results
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tinuita měření pohotově postihuje ireverzibil-

ní změny v čase. Další výhodou je eliminace 

lidského faktoru.

A) manuální sledování:

I) inklinometrické vrty;

II) tyčové extenzometry na vyztužené 

konstrukci;

III) trigonometrické sledování pevných 

bodů;

B) automatické sledování:

I) měření pórových tlaků;

II) měření na puklinách pomocí puklino-

měrů.

Inklinometrické vrty

Měření v inklinometrických vrtech patří 

mezi nejrozšířenější prvky geotechnického 

monitoringu sesuvů a podzemních staveb. Na 

lokalitě bylo vystrojeno pět vrtů inklinomet-

rickými pažnicemi s orientací po předpoklá-

daném směru pohybu. Dva vrty jsou umístěny 

pod silnicí (délky 13,5 a 12,0 m), dva na první přitěžovací lavi-

ci (délky 21,0 a 18,0 m) a pátý na druhé přitěžovací lavici (dél-

ky 26,5 m). Během 12 let měření na vrtech bylo dosud provede-

no 40 měření, která dokazují, že stabilita navržené geotechnické 

konstrukce je velmi dobrá. Do roku 2018 byl zaznamenán zane-

dbatelný kumulovaný posun nepřesahující 2,1 mm. Z měření však 

zároveň vyplývá, že na dvou vrtech pod silnicí, tedy mimo oblast 

postiženou sesuvem roku 2006, dochází k velmi pomalému plou-

živému pohybu (creepu) násypového tělesa silnice. V hloubce 3,0 

geotechnical monitoring of landslides and underground structures. 

Inclinometer hole casing oriented in the assumed direction of the 

movement is installed in fi ve boreholes. Two boreholes are located 

under the road (13.5 and 12.0m long), two boreholes are located in 

the fi rst loading berm (21.0 and 18.0m long) and the fi fth borehole 

is in the second loading berm (26.5m long). During the course 

of the 12 years of measuring on boreholes, 40 measurements 

have been carried out till now. They prove that the stability of 

the geotechnical structure designed is very good. A negligible 

Obr. 7 Extenzometr EX1 – výsledky měření – převzato z [6]
Fig. 7 Extensometer EX1 – measurement results – borrowed from [6]

Obr. 8 Trigonometrické body na zhlaví extenzome-
trů EX1 a EX2
Fig. 8 Trigonometric points on the heads of extenso-
meters EX1 and EX2

Obr. 9 Trigonometrické body – v oblasti starého proudového sesuvu – výsledky měření – převzato 
z [6]
Fig. 9 Trigonometric points – in the area of the old fl ow landslide – measurement results – borrowed 
from [6]
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až 4,0 m byly doposud naměřeny kumulované hodnoty 22,13 mm, 

respektive 26,50 mm. Rychlost pohybu je na základě posledních 

měření cca 1,8 mm, respektive cca 1,3 mm za rok. Během uplynu-

lých let byl trend posunu na inklinovrtu IV1 zmírněn až pozastaven 

dodatečnými opatřeními spočívajícími v oddrénování portálové 

části. Pohled z tubusu východního konce tunelu směrem k Morav-

ské Třebové s vyznačenými inklinovrty ukazuje obr. 5 a výsledky 

z jejich měření od roku 2016 do léta 2018 jsou na obr. 6.

Tyčové extenzometry na vyztužené konstrukci

Extenzometry byly během výstavby konstrukce osazeny na vý-

ztužnou geomříž do 5. a 8. vrstvy přitěžovací lavice. Každý ze 

2 extenzometrů má 4 samostatné kotvy zakončené v hloubce 1 až 

9 m od zhlaví. Tímto způsobem je zajištěno sledování protažení 

geomříží v jednotlivých vzdálenostech od líce svahu. Měření pro-

bíhá digitálním deformometrem s přesností ±0,01 mm. Projekt 

monitoringu byl nastaven na hodnoty v řádu centimetrů a zároveň 

umožňoval v případě potřeby z hlediska větších deformací přesta-

vění zhlaví a následné kontinuální měření deformací až do řádu ně-

kolika decimetrů. Z výsledků měření lze posoudit bezpečnost návr-

hu geotechnické konstrukce z hlediska vyztužení první přitěžovací 

lavice, tj. stability. Podle posledních měření je konstrukce již plně 

zkonsolidována a hodnoty poměrného přetvoření se pohybují mezi 

0,05 a 0,39 % s ustalujícím trendem. Kritérium mezního přetvoření 

(1 %) používané pro svislé opěrné konstrukce z vyztužených zemin 

[4] je tak bezpečně splněno. Výsledky naměřené na extenzometru 

EX1 ukazuje obr. 7.

Trigonometrické sledování bodů

Ve sledovaném území bylo osazeno 40 geodetických bodů tak, 

aby měření pokrylo jednotlivé části sanační konstrukce i vybraná 

místa z bezprostředního okolí portálu. Body jsou upevněny na sta-

bilizovaných geotrnech s odraznými terčíky. Měření je prováděno 

klasickým trigonometrickým měřením pomocí automatické totální 

stanice Leica TCA 2003. Z naměřených hodnot lze usuzovat, že na 

lokalitě probíhá určitá deformační aktivita zahrnující čtyři oblasti: 

skalní opukovou stěnu, staré sesuvné území vedle portálu (proudo-

vý sesuv z roku 1999), násyp silnice a zhlaví extenzometrů EX1 

a EX2. Opuková stěna vykazuje chaotické pohyby dílčích bloků 

v řádech jednotek až prvních desítek milimetrů. Podobné hodno-

ty byly získány u creepu starého sesuvného území. V násypovém 

tělesu dochází k pohybům (u inklinometru IV2) v řádu jednotek 

milimetrů ročně. Jedná se o dlouhodobě pozorovaný jev potvrzený 

cumulated displacements not exceeding 

2.1mm have been registered until 2018. 

However, at the same time, it follows from 

the measurements that very slow creep of the 

road embankment exists on two boreholes 

under the road (outside the area affected by 

the landslide 2006). Cumulated values of 

22.13mm, respectively 26.50mm, have been 

measured till now at the depth of 3.0 up to 

4.0m. The annual movement rate determined 

on the basis of last measurements amounts to 

ca 1.8mm and 1.3mm, respectively. During 

the past years, the trend of development 

of displacement on inclinometer hole IV1 

was moderated up to stopped by additional 

measures lying in draining the portal section. 

A view from the tube of the eastern end of 

the tunnel towards Moravská Třebová with 

inclinometer boreholes marked in it (see 

Fig. 5) and results of measurements conducted 

on them from 2016 to summer 2018 is presented in Fig. 6. 

Rod extensometers on reinforced structure 

Extensometers were installed during the course of the 

construction on the reinforcing grid into the 5th and 8th layer of 

the loading berm. Each of the two extensometers has four separate 

anchors ending at the depth of 1 to 9m from the extensometer head. 

The monitoring of the elongation of geogrids at individual distances 

from the slope surface is ensured in this way. The measurement is 

carried out using a digital deformation meter with the accuracy of 

±0.01 mm. The monitoring design was set for values in the order of 

centimetres and, at the same time, allowed for subsequent altering 

of the head and continual measurements of deformations up to the 

order of several decimetres in case of need from the aspect of larger 

deformations. It is possible to assess the safety of the geotechnical 

structure design from the point of view of the reinforcement of 

the fi rst loading berm design, i.e. the stability. According to last 

measurements, the structure is already fully consolidated and the 

values of strain vary between 0.05 and 0.39 per cent, with the 

trend stabilising. The criterion for the ultimate strain (1%) used 

for vertical reinforced soil supporting structures is therefore safely 

met [4]. The results measured on extensometer EX1 are presented 

in Fig. 7. 

Trigonometric monitoring of points

Forty survey points were installed in the monitored area so that 

the measurements covered individual parts of the stabilisation 

structure and selected places in the immediate surroundings of the 

portal. The points are fi xed on stabilised survey bars with refl ector 

targets. The measurements are carried at a classical trigonometric 

method using Leica TCA 2003 automatic total station. It is possible 

to conclude from the measured data that a certain deformational 

activity is under way in the locality, comprising four areas: the 

cretaceous marble rock wall, the old landslide area next to the 

portal (the fl ow landslide from 1999), the road embankment and the 

heads of extensometers EX1 and EX2. The cretaceous marble wall 

exhibits chaotic movements of partial blocks in the order of single 

millimetres up to fi rst tens of millimetres. Similar values were 

obtained in the creep of the old landslide area. Movements in the 

order of single millimetres take place annually in the embankment 

body (at inclinometer IV2). It is a phenomenon observed in the 

long term and even confi rmed by inclinometer measurements. The 

installation of trigonometric points on extensometer heads and 

Obr. 10 Provádění vrtu pro osazení nových snímačů pórového tlaku – 2016
Fig. 10 Drilling holes for installation of new pore pressure transducers – 2016
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i inklinometrickým měřením. Osazení zhlaví extenzometrů trigo-

nometrickými body a naměřená data ze starého proudového sesuvu 

jsou na obr. 8 a 9.

Pórové tlaky

Měření pórových tlaků bylo v původním systému řešeno manu-

álním sledováním (obvykle 2x ročně). Do nového systému měření 

pórových tlaků byly vybrány strunové snímače společnosti Sisgeo, 

nabízející měření pomocí automatických datalogerů. Instalace sní-

mačů byla provedena do čtyř nově vyhloubených vrtů umístěných 

do obou přitěžovacích lavic vybudovaných v rámci sanace sesuvu. 

Hloubka vrtů byla vždy 6,0 m, z toho zhruba 4,0 m vrt procházel 

štěrkovou konstrukční vrstvou přitěžovací lavice a následně byl 

2,0 m veden silně zvětralými jílovci. V této vrstvě jsou osazeny 

všechny snímače a naměřené hodnoty tedy odpovídají pórovému 

tlaku v přípovrchové zóně podloží sanačního tělesa. Použitý data-

loger Sisgeo miniOmnia je nastaven na pevně dané osmihodino-

vé měřicí intervaly. Data jsou po každých třech měřeních jednou 

denně odesílána a zálohována. Spolu s tlakem je v čidle měřena 

i teplota, která je využita pro korekci výpočtu tlaku. U tří čidel 

byly naměřeny dlouhodobě stabilní hodnoty kladného přírůstku 

napětí o velikosti cca 10 kPa, respektive okolo 12 kPa (MPT 3). 

Na obr. 10 je vidět vrtná souprava při provádění vrtu pro osazení 

nových čidel pórového tlaku. Z naměřených dat lze vyčíst jistou 

pozitivní korelaci s atmosférickými srážkami, zejména u snímače 

MPT 2 s lokální odchylkou až okolo 15 kPa (obr. 11). Srážky jsou 

uvedeny pro nejbližší dvě stanice ČHMÚ (Gajer Janov – H3GA-

JE01, vzdálenost 14,5 km, nadmořská výška 515 m n. m. a Třebařov 

– O2TREB01, vzdálenost 11,5 km, nadmořská výška 375 m n. m.), 

lokalita (nadmořská výška cca 550 m n. m.) se nachází na rozhraní 

působnosti obou stanic.

Měření puklin

Skalní masiv není po sanaci samozávrtnými svorníky délky 

2,0 m v rastru 4 × 4 m v přirozeném stavu. Měření na puklinách 

pro bíhá pomocí puklinoměrů společnosti Sisgeo, schéma osazení 

the measured date from the old fl ow 

landslide are presented in Figures 8 

and 9. 

Pore pressures

Measurements of pore pressures 

were solved in the original system 

by manual monitoring (usually twice 

a year). Vibrating wire transducers 

produced by the company of Sisgeo, 

offering measurements using auto-

matic data loggers, were chosen for 

the new pore pressure measurement 

system. The transducers were installed 

in four newly bored holes located in 

both loading berms carried out within 

the framework of the stabilisation of 

the landslide. The boreholes were 

always 6.0m deep. Of this depth, 

about 4.0m of the borehole passed 

through the structural gravel layer of 

the loading berm and the following 

2m long section ran through heavily 

weathered claystone. All transducers 

are installed in this layer, therefore 

the measured values correspond to the 

pore pressure in the near-surface zone 

of the subgrade of the stabilisation 

body. The Sisgeo miniOmnia data logger used is fi rmly set to 

eight-hour measurement intervals. The data is sent and backed 

up once a day, after three measurements. Together with pressure, 

even the temperature used for correcting the calculation of pressure 

is measured in the sensor. The in the long-term stable values of 

positive increment of stress of ca 10kPa, respectively about 12kPa 

(MPT 3) were measured by three sensors. The drilling rig carrying 

out a borehole for the installation of new pore pressure sensors is 

presented in Fig. 10. It is possible to fi nd certain positive correlation 

with atmospheric precipitation from the measured data, fi rst of all 

the data measured on MPT 2 transducer with the local deviation 

up to about 15kPa (see Fig. 11). The precipitation is presented for 

two closest stations of the Czech Hydrometeorological Institute 

(CHMU) (Gajer Janov – H3GAJE01, distance of 14.5km, altitude 

of 515m a. s. l., and Třebařov – O2TREB01, distance of 11.5km, 

altitude of 375m a. s. l.), the locality (altitude of ca 550m a. s. l.) is 

found at the interface of the activities of the two stations. 

Measurement of cracks 

The rock massif is not in the natural condition after the stabilisation 

with 2.0m long self-drilling rock bolts installed on 4x4m grid. The 

measurement on cracks is conducted by means of crackmeters 

produced by the company of Sisgeo. The chart of the installation 

of the crackmeters is presented in Fig. 12. Whilst cracks 1 and 2 

are widely open, cracks 3 and 4 are rather close. The vibrating wire 

principle is again used. It lies in measuring the difference between 

the resonance between two steel wires, one of which is stretched 

fi rmly and the other is being stretched out or loosened depending 

on the displacement of the meter arm (see Fig. 13). The resonance 

difference is digitised and is converted to the displacement value 

by calculation. The supplementary measurement of temperature 

in the gauge has only an informative character. The sensitivity of 

measuring displacements is smaller than 0.5% of the measured 

scope, i.e. smaller than 0.25mm. The Sisego miniOmnia data 

logger is applied to the measurement in three-hour intervals, with 

Obr. 11 Graf vývoje pórových tlaků na snímači MPT 2 v porovnání s úhrnem srážek z nejbližších dvou stanic 
ČHMÚ 
Fig. 11 Graph of development of pore pressures on transducer MPT 2 in comparison with the total precipitation 
from two CHMU stations
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puklinoměrů je na obr. 12. Zatímco pukliny 1 a 2 jsou silně roze-

vřené, pukliny 3 a 4 jsou spíše uzavřené. Opět je použit princip 

struny, který spočívá v měření rozdílu rezonance mezi dvěma oce-

lovými dráty, z nichž jeden je natažen napevno a druhý je napí-

nán či uvolňován v závislosti na posunu ramene měřidla (obr. 13). 

Tento rezonanční rozdíl je digitalizován a výpočetně převeden na 

hodnotu posunu. Doplňkové měření teploty v čidle je pouze infor-

mativního charakteru. Citlivost měření posunu je menší než 0,5  % 

z měřeného rozsahu, tzn. menší než 0,25 mm. Měření probíhá po-

mocí datalogeru Sisgeo miniOmnia v tříhodinových intervalech 

s denním přenosem dat. Při dlouhodobém sledování vývoje posunu 

na puklinách lze snáze odhalit případné trendy (například roze-

vírání puklin) a přistoupit k jejich řešení s časovým předstihem, 

který zpravidla znamená nižší fi nanční náročnost oproti havarijním 

stavům. 

Posun na puklinách prochází nejen ročními, ale i denními cykly, 

kdy je opuková stěna zahřívána dopoledním sluncem. Se zvyšující 

se teplotou dochází k rozevírání a se snižující naopak k uzavírání 

daily transferring of the data. In the case of long-term monitoring 

of the development of displacement on cracks it is possible more 

easily to detect potential trends (for example opening of cracks) 

and proceed to solving them in advance, which usually means 

lower fi nancial requirements in comparison with emergency 

states. 

Displacement on cracks passes not only through annual cycles 

but also through daily cycles, where the cretaceous marl wall is 

heated by morning sun. Cracks open with increasing temperature 

and vice versa, close with decreasing temperature. The trends 

can be seen in Fig. 14. All graphs were modifi ed by the weighted 

average for smoothing the values. 

The most noticeable seasonal fl uctuations within the scope of 

ca +1.0 to –0.4mm were observed on crackmeter No. 1, the green 

curve, located on the most separated rock “tower”. The locations of 

individual gauges were chosen with efforts that such discontinuities 

in the rock wall were selected which would be probably activated 

already in the initial phase in the case of destabilisation. 

Obr. 12 Schéma osazení puklinoměrů ve skalní stěně
Fig. 12 The pattern of installation of crackmeters in the rock wall

Obr. 13 Detail osazení puklinoměru P1 ve skalní stěně
Fig. 13 Detail of installation of crackmeter P1 in the rock wall

Obr. 14 Graf naměřených hodnot puklinoměry na skalní stěně
Fig. 14 Graph of values measured by crackmeters on the rock wall
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EXPERIENCE FROM OPERATION OF AUTOMATIC 
SENSORS AND DATA LOGGERS 

There are currently three data loggers in operation in the locality; 

two of them are control units for measuring pore pressures and one 

serves the crackmeters in the rock wall. 

When data loggers are being installed, it is necessary to take 

the particular locality into consideration and try to prevent their 

accidental, but also deliberate, damaging. In the case of the Hřebeč 

tunnel it was necessary to solve the vertical routes of cables leading 

from the crackmeters on the rock wall, digging of trenches in the 

loading berm for casing for cables of the pore pressure measuring 

gauges, but also the mechanical protection of the data loggers 

themselves. They could be damaged by objects, for example 

boulders or rubbish, falling down from the outlook platform on 

the top of the wall. The data loggers for pore pressure transducers 

were for that reason placed into steel casings (see Fig. 15), which 

look identically with the inclinometers installed and do not attract 

unwanted attention.

The above-mentioned measures were taken despite the fact 

that the steel casing attenuates the mobile signal necessary for 

transferring the data. In the case the signal strength is insuffi cient, 

it is possible to extend the antenna up to the extensometer head rod, 

see the right-hand part of Fig. 15. The data loggers are supplied 

with power by six special AA lithium batteries, which are less 

prone to great temperature fl uctuations and the capacity of which 

is for that reason more stable. Power supply can be solved even by 

means of a solar panel. 

Setting of a data logger is easy and intuitive for a user. The 

capacity of the storage space of 5GB is suffi cient – after 2 years of 

operation and ca 5000 measurements about 10% of the capacity are 

full. A classical operator’s SIM card with the data transfer activated 

is inserted into the logger. In addition to daily sending the measured 

data, it is simply possible to set sending of a warning e-mail and 

SMS even when the sensor does not function or when the set 

values of displacement, temperature or pressure are exceeded. This 

system of timely warning followed by personal inspection of the 

locality allows for quick response for adopting prospective safety 

measures. 

Despite the fact that the data logger is even able to assess the 

obtained data, this activity is very power consuming and for that 

reason this method cannot be recommended in the case of the above-

mentioned power source. The calculation itself is not complicated, 

so the virtually only problem may lie in processing an enormous 

amount of the data obtained. Data processing is the only time 

consuming aspect, which can be partially solved by proper import 

of the data to be processed. Comprehensive 

processing comprises the development of, 

for example, universal macro for spreadsheet 

processor, which processes a signifi cant part 

of routine operations automatically. 

It is necessary for assessing the economy 

of operation of automatic data loggers that 

the planned duration of using them and 

the frequency of measurements are taken 

into consideration. With the exception 

of permanent monitoring of structures in 

diffi cult geological conditions, the automatic 

measuring system can be recommended 

even, for example, for the duration of the 

usually fi ve-year construction warranty 

period. Higher initial investment is gradually 

puklin. Trendy je možno vidět na obr. 14. Všechny grafy byly upra-

veny váženým průměrem pro vyhlazení hodnot.

Nejvýraznější sezonní výkyvy v rozsahu cca +1,0 až –0,4 mm 

byly pozorovány na puklinoměru č. 1 obr. 14, zelená křivka, umís-

těného na nejvíce oddělené skalní „věži“. Výběr umístění jednot-

livých měřidel probíhal se snahou zvolit takové diskontinuity ve 

skalní stěně, které by byly při destabilizaci masivu pravděpodobně 

aktivovány již v počáteční fázi.

ZKUŠENOSTI Z PROVOZU AUTOMATICKÝCH ČIDEL 
A DATALOGERŮ

Na lokalitě jsou v současnosti v provozu tři datalogery, kdy dva 

jsou řídicí jednotkou pro měření pórových tlaků a jeden obsluhuje 

puklinoměry na skalní stěně. 

Při instalaci datalogerů je třeba zohlednit konkrétní lokalitu 

a snažit se předejít jejich náhodnému, ale i úmyslnému poničení. 

V případě hřebečského tunelu bylo nutné vyřešit vertikální ve-

dení kabelů od puklinoměrů po skalní stěně, vyhloubení výkopu 

pro chráničku kabelů měřidel pórových tlaků ve štěrkové lavici, 

ale i mechanickou ochranu samotných datalogerů. Z vyhlídky nad 

stěnou by je mohly poškodit padající předměty, např. kameny či 

odpadky. Datalogery pro snímače pórových tlaků byly proto ulo-

ženy do ocelových chrániček (obr. 15), které vypadají identicky 

s osazenými inklinometry a nepřitahují tak nežádoucí pozornost.

Tato opatření byla provedena navzdory tomu, že ocelový obal 

tlumí mobilní signál nezbytný pro přenos dat. V případě, že sig-

nál není dostatečně silný, je možné prodloužit anténu až do trnu 

zhlaví, viz pravá část obr. 15. Datalogery jsou napájeny šesti 

speciálními lithiovými tužkovými bateriemi typu AA, které jsou 

méně náchylné k velkým teplotním výkyvům a jejich kapaci-

ta je tak stabilnější. Napájení je možné řešit i pomocí solárního 

panelu.

Nastavení datalogeru je uživatelsky snadné a intuitivní. Kapacita 

úložného prostoru 2 GB je zcela dostatečná – po 2 letech provozu 

a cca 5000 měření je zaplněnost asi 10 %. Do zařízení se vkládá kla-

sická sim karta operátora s aktivovaným datovým přenosem. Vedle 

každodenního zasílání naměřených dat lze jednoduše nastavit po-

sílání varovného emailu a sms i při nefunkčnosti čidla, překročení 

nastavené hodnoty posunu, teploty i tlaku. Tento systém včasného 

varování následovaný osobní kontrolou lokality umožňuje rychlou 

reakci k přijetí případných bezpečnostních opatření.

Přestože dataloger umí získaná data i vyhodnotit, jedná se 

o energeticky velmi náročnou činnost, a proto nelze tento způ-

sob doporučit při výše uvedeném zdroji napájení. Samotný 

výpočet není komplikovaný, a tak prakticky jediným problémem 

může být zpracování enormního množství získaných dat. Zpra-

Obr. 15 Umístění datalogerů – skalní stěna a „falešný“ vrt
Fig. 15 Placement of data loggers – the rock wall and a “false” borehole
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compensated for by the amount of automatically gathered data. The 

costs are subsequently evenly spread so much that, in connection 

with the requirements for higher frequency, the initial investment 

can be considered to be safely covered. 

The reliability of the appliances is one of the benefi ts from 

the aspect of the use at similarly demanding structures. It should 

bolster the frequency of applications. The reliability of results 

during the course of the period being monitored in the pilot locality 

amounted to 94.10 to 98.03 percent (96.3% on average), with the 

vast majority of failures were caused by insuffi ciently stable power 

supply – bateries. We believe on the basis of gathered experience 

that the reliability over 98% can be maintained, which means 

stoppage for approximately 7 days in the case of annual continuous 

operation. 

The overall current view of the eastern portal of the Hřebeč 

tunnel with the reinforced structure and the cretaceous marble wall 

is presented in Fig. 16.

CONCLUSION

For example, thanks to the information from the entire moni-

toring system with subsequent recommendations and additional 

measures taken over the past years the advance rate of the creep of 

the berm carried out in front of the portal was reduced. According 

to measurement results, the stabilisation body itself is in a stable 

condition and the process of the long-term consolidation of the 

ground structures is obvious from the measurements. Better 

understanding regarding the movements of individual cretaceous 

marl blocks and pillars in the exposed rock wall can be achieved 

by measuring on trigonometric survey points together with 

crackmeters. The gauges measuring pore pressures subsequently 

allow for monitoring of the development of hydrogeological 

conditions at the base of the landslide stabilisation body. The 

effects of groundwater were among the factors triggering the large 

landslide in 2006. They play a key role for the stability of the 

locality even in the current state. 

The additional automatic sensors supplemented to the geo-

technical monitoring of the landslide stabilisation at the eastern 

portal of the Hřebeč tunnel also met expectations. Even with 

several failures caused by insuffi cient power supply, nearly 2000 

pore pressure values and over 5000 measurements on cracks were 

obtained over the two years of the pilot measurement. In this 

way, otherwise non-apparent processes and trends which would 

cování dat je jediným časově náročným aspektem, který lze 

částečně řešit vhodným importem dat pro zpracování. Komplexní 

řešení zahrnuje vytvoření např. univerzálního makra pro tabul-

kový procesor, který značnou část rutinních operací zpracuje 

automaticky.

Pro zhodnocení ekonomiky provozu automatických datalogerů je 

třeba zohlednit plánovanou dobu použití a četnost měření. Kromě 

trvalého monitoringu staveb v obtížných geologických podmínkách 

lze automatické měření doporučit i např. na období obvyklé pětileté 

záruční doby stavby. Vyšší vstupní investice je postupně kompen-

zována množstvím automaticky nashromážděných dat. Poté jsou 

náklady rovnoměrně rozprostřeny natolik, že se v souvislosti s po-

žadavky na vyšší četnost měření dá považovat vstupní investice za 

bezpečně pokrytou.

Spolehlivost zařízení je z hlediska použití u obdobně náročných 

konstrukcí jedním z hlavních benefi tů, což by mělo podpořit četnější 

rozšíření. Spolehlivost měření v průběhu sledovaného období na 

pilotní lokalitě činila 94,10 až 98,03 % (průměrně 96,3 %), kde 

za naprostou většinu výpadků mohlo nedostatečně tepelně stabilní 

napájení – baterie. Autoři věří, že na základě nabytých zkušeností 

lze udržet spolehlivost nad 98 %, což při ročním nepřetržitém pro-

vozu znamená výpadek přibližně 7 dní.

Celkový aktuální pohled na východní portál tunelu Hřebeč s vy-

ztuženou konstrukcí a opukovou stěnou ukazuje obr. 16.

ZÁVĚR

Díky informacím z celého systému monitoringu s následnými 

doporučeními a dodatečnými opatřeními v průběhu uplynulých 

12 let byl například zpomalen plouživý pohyb přísypu před por-

tálem tunelu. Samotné sanační těleso je podle výsledků měření ve 

stabilním stavu a na měřeních je patrný proces dlouhodobé kon-

solidace zemních konstrukcí. Měřením geodetických bodů spolu 

s puklinoměry ve skalní stěně je možné získat lepší porozumění 

o pohybech jednotlivých opukových bloků a pilířů v exponované 

skalní stěně. Měřidla pórových tlaků následně umožňují sledovat 

vývoj hydrogeologických podmínek při bázi sanace sesuvu. Právě 

účinky podzemní vody byly jedním ze spouštěcích faktorů velké-

ho sesuvu z roku 2006 a hrají klíčovou roli pro stabilitu lokality 

i v současném stavu.

Rovněž doplnění geotechnického monitoringu sanace sesuvu 

u východního portálu tunelu Hřebeč o automatická čidla splnilo 

očekávání. I s několika výpadky způsobenými nedostatečným na-

Obr. 16 Celkový pohled na východní portál tunelu Hřebeč (aktuální stav)
Fig. 16 Overall view of eastern portal of the Hřebeč tunnel (current condition)
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be diffi cult to detect by conventional measurements carried out 

twice a year are automatically monitored. It is therefore possible to 

respond to possible changes and prevent often the fi nancially very 

demanding and complicated elimination of consequences. 

Monitoring results are currently regularly electronically deli -

vered to the client, together with relevant comments and recom-

mendations for the subsequent period. Results of measurements 

with automatic sensors are presented in the form of graphs (see 

Figures 11 and 14). This system is used because of the diffi cult 

transparency of individual daily measurements and also because 

of the fact that the main purpose is to monitor long-term trends 

or occurrence of values remote from the monitored trend. The 

use of the potential of automatic sensors and data loggers to 

a greater extent in the future is under consideration, fi rst of all 

for the purpose of the possibility of quick presentation of the data 

measured using online application on the Internet. This step will 

simplify the process of delivering results of partial measurements 

to the client or to competent justifi ed users, for example, designers, 

state administration etc. Geotechnical monitoring defi nes the 

trigger values which, if reached, are followed by relevant measures. 

In this particular locality, individual partial criterions are set for 

respective measurements and individual sensors, which are set 

mainly on the basis of long-term monitoring of the locality and 

relevant standards. Subsequent measures (building the drainage, 

inspection of protecting nets on the rock wall, adding monitoring 

elements etc.) are applied when the trigger values are reached. 

The experience gathered from this locality further allows for 

application of specialised sets of data loggers to other localities, 

where the knowledge of the continual development of various 

quantities being monitored (displacements, stress, temperature) in 

combination with the need for quick analysis of the measured data 

is necessary in the long-term or even short-term. A varied range of 

sensors, starting from pressure cells to sensors of tensile forces on 

anchors, extensometers, tensile force sensors on reinforcement or 

piezometers , can be connected to the data loggers used. Automated 

data loggers represent great shifting in measurement systems 

applied to tunnel structures, fi rst of all thanks to the possibility of 

the installation of a comprehensive range of instruments used in the 

process of realisation of underground structures for the monitoring 

of ground massif, its lining and further even in the internal 

environment in tunnels. The comprehensive interpretation of the 

data can follow at the central level for a wide range of authorised 

users, thus the necessity for frequently complicated handing of 

current information over, for example on the construction site, is 

eliminated. 

Mgr. PETR KARLÍN, petr.karlin@geotec-gs.cz, 
GeoTec-GS a.s., workplace České Budějovice 

pájením bylo získáno během dvou let pilotního měření téměř 2000 

hodnot pórových tlaků a přes 5000 měření na puklinách. Jsou tak 

automaticky sledovány jinak nepatrné procesy a trendy, které by 

při konvenčním kontrolním měření dvakrát ročně šlo jen obtížně 

odhalit. Lze tak včas reagovat na případné změny a předejít často 

velmi fi nančně náročnému a komplikovanému odstraňování ná-

sledků.

V současnosti jsou výsledky monitoringu pravidelně elektro-

nicky odevzdávány objednateli společně s příslušnými komentáři 

a doporučeními pro další období. Výsledky měření automatický-

mi čidly jsou prezentovány v podobě grafů (obr. 11, 14). Tento 

způsob je využit pro nepřehlednost jednotlivých denních měření 

a rovněž proto, že jde zejména o sledování dlouhodobých trendů či 

výskytů odlehlých hodnot od sledovaného trendu. V budoucnosti 

je uvažováno využití potenciálu automatických čidel a datalogerů 

ve větší míře, a to zejména za účelem možnosti rychlé prezentace 

měřených dat pomocí online aplikace na internetu. Tímto krokem 

dojde ke zjednodušení předávání výsledků dílčích měření objed-

nateli či příslušným oprávněným uživatelům, např. projektantům, 

státní správě apod. Geotechnický monitoring defi nuje hodnoty 

varovných stavů, při jejichž dosažení následují příslušná opatření. 

V této lokalitě jsou nastavena jednotlivá dílčí kritéria pro příslušná 

měření i jednotlivá čidla, která jsou nastavena zejména na základě 

dlouhodobého sledování lokality a příslušných norem. Při jejich 

dosažení dochází k následným opatřením (zřízení odvodnění, kon-

trola ochranných sítí na skalní stěně, doplnění monitorovacích prv-

ků o další apod.).

Získané zkušenosti z této lokality dále umožňují nasazení spe-

cializovaných sestav datalogerů na dalších lokalitách, kde je dlou-

hodobě nebo i jen krátkodobě potřeba znát kontinuální průběh 

různých sledovaných veličin (posuny, napětí, teplota) v kombinaci 

s potřebou rychlé analýzy měřených dat. Na použité datalogery je 

možné zapojit pestré spektrum různých druhů čidel od tlakových 

podušek, čidel tahových sil u kotev, extenzometrů, tahových čidel 

u výztuže či piezometrů. Pro použití u tunelových staveb předsta-

vují automatizované datalogery velký posun v měření, a to zejména 

díky možnosti osazení kompletní škály instrumentů používaných 

při realizaci podzemních konstrukcí při monitoringu horninového 

masivu, jeho ostění a dále i vnitřního prostředí v tunelech. Kom-

plexní prezentace dat pak může probíhat na centrální úrovni pro 

široké množství oprávněných uživatelů, kdy tímto odpadá mnohdy 

komplikované předávání aktuálních informací například na stavbě.

Mgr. PETR KARLÍN, petr.karlin@geotec-gs.cz, 
GeoTec-GS a.s., pracoviště České Budějovice 
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1. INTRODUCTION

Swelling of soils is a process during which the soil increases 

its volume or generates swelling pressures, thus causing serious 

problems on the construction sites where these soils exhibiting 

variability of volume are located in the sub-grade. This process 

may exist only when fi ne-grained soil can suck water (or only 

moisture) from its surroundings. It means that swelling of the soil 

continues only until it becomes saturated up to the level of terminal 

water content. Volumetric changes are indirectly dependent on 

sorption capacity of clayey soils, which reaches highest values in 

the cases of soils rich in montmorillonite and illite. In the Czech 

Republic, swelling is most frequently encountered in Cypris clay 

in the Sokolov Basin, very intensely in tuffi tic clays, claystone and 

also in cretaceous marble. Swelling is a spatial problem, which 

means that it proceeds omni-directionally, similarly to the effect 

of hydrostatic pressure. Shrinkage is the opposite of swelling. It 

is a process where moist fi ne-grained soil decreases its volume by 

dessication. This process continues until the water content drops up 

to the ultimate water content at shrinkage limit W
s 
level, at which 

the soil ceases to shrink. 

Three types of soil swelling are distinguished:

• Deformation- prevented swelling type (testing in oedometer). 

It is a case where swelling proceeds but deformation is zero. 

In practice, this case occurs only under laboratory conditions. 

If the pressure (counter-pressure) of the surroundings in the 

terrain is greater, manifestations (impacts) of swelling are not 

registered and the process is technically insignifi cant for the 

particular intention. 

• Swelling-resisted type, where deformation also develops 

(is observed) during the process of swelling. In laboratory 

conditions, a calibrated dynamometer and a deviation meter 

are inserted over the specimen. In in-situ conditions (in terrain) 

the counter-weight (counter-pressure, resistance) is created by 

soil surrounding the structure. When the resisting load acting 

on the swelling layer is greater than the swelling pressure, we 

have the case 1, swelling with deformation prevented. 

1. ÚVOD

Bobtnání zemin je proces, při kterém zemina zvětšuje svůj objem 

anebo vyvozuje bobtnací tlaky, a tím vyvolává značné problémy na 

stavbách, v jejichž podloží se tyto objemově nestálé zeminy nachá-

zejí. K tomuto procesu dochází pouze tehdy, když jemnozrnná ze-

mina může ze svého okolí nasávat vodu (nebo pouze vlhkost), tzn., 

že bobtnání zeminy trvá tak dlouho, dokud se zemina nenasytí do 

úrovně koncové vlhkosti. Objemové změny jsou nepřímo závislé na 

sorbčních schopnostech jílovitých zemin, které dosahují nejvyšších 

hodnot u zemin bohatých na montmorillonit a illit. V České repub-

lice se nejčastěji bobtnání vyskytuje u cyprisových jílů sokolovské 

pánve, velmi intenzivně u tufi tických jílů, v jílovcích a rovněž v kří-

dových slínovcích. Bobtnání je prostorový problém, a tudíž probí-

há všesměrně podobně jako účinek hydrostatického tlaku. Opakem 

bobtnání je smršťování, kdy se jedná o proces, při kterém vlhká jem-

nozrnná zemina zmenšuje vysycháním svůj objem. Tento proces trvá 

až do doby, kdy vlhkost klesne na mezní hodnotu vlhkosti na mezi 

smrštění W
s
, kdy se zemina přestává smršťovat.

U zemin se rozeznávají tři druhy bobtnání:

• Bobtnání se zamezenou deformací (při zkoušce v edometru). 

Jedná se o případ, kdy probíhá bobtnání, ale deformace je nulo-

vá. Prakticky se tento případ vyskytuje jen v laboratorních pod-

mínkách. Pokud je v terénu protitlak (odpor) okolí větší, pak 

projevy (dopady) bobtnání se nezaznamenají, a proces je pro 

daný záměr technicky nevýznamný (neaktuální).

• Odporové bobtnání, zde při probíhajícím bobtnacím procesu 

nastává (sleduje se) i deformace. V laboratorních podmínkách 

je vložen nad vzorek kalibrovaný dynamometr a úchylkoměr. 

V podmínkách in situ (v terénu) tvoří protiváhu (protitlak, od-

por) okolní zemina nebo konstrukce. Pokud je vzdorující zatí-

žení bobtnající polohy (vrstvy) větší než bobtnací tlak, pak se 

jedná o případ ad 1, tedy bobtnání se zamezenou deformací.

• Volné bobtnání, kdy bobtnacímu procesu nevzdoruje žádný 

protitlak, a zemina vykazuje pouze deformaci. V terénu tento 

případ nastává v přípovrchové partii svahů nebo ve dně déle ote-

vřených výkopů.

Bobtnání je třeba ověřovat při budování silničních komunikací 
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nutnosti provedení časově náročných zkoušek. Metoda má certifi kaci Ministerstva životního prostředí České republiky.

ABSTRACT
The paper describes the summarisation of the development of prediction of swelling processes carried out on the basis indirect measure-

ments and presents prediction relationships for the determination of swelling pressure, free linear swelling, moisture content at shrinkage-
-limit and shrinkage-induced linear deformation. The above-mentioned relationships were obtained by assessing an extensive database 
of measurements carried out in the Czech and Slovak Republics (tuffi tic clays, claystone, cretaceous marlstone) by the company of Geo-
Tec-GS and the Czech Technical University in Prague (CTU) using neural networks, regression analysis and sensitivity analysis with the 
professional statistics program QCExpert Professional. The prediction relationships are primarily designed for quick assessing whether 
the soil is or is not prone to swelling without the necessity for time-consuming tests. The method has the certifi cation by the Ministry of 
the Environment of the Czech Republic.
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• Free swelling, where the swelling process is not resisted by 

any counter-pressure and the soil exhibits only deformation. In 

terrain, this case is encountered only in the near-surface part of 

slopes or at the bottom of longer opened excavation. 

Swelling has to be verifi ed when roads and fl oors in sheds are 

constructed where higher swelling pressures cause even total 

destruction of the surface. It is necessary also behind a tunnel 

lining where the stress around the excavated space is redistributed 

during the excavation and the soil behind the lining becomes 

moist, activating the swelling process and swelling pressures. 

This happens in claystone, marlstone and in tectonic clay layers. 

Regarding slopes, it is verifi ed free swelling because of the fact 

that porosity increases when the volume of soil increases without 

material increment and the increased saturation causes sliding 

(depending on slope conditions). But this process may take place 

even after a longer time, even after several years. It means that 

manifestations of swelling are undesirable and it is necessary to 

respond to them by an adequate technical measure. 

In practice, only one case where swelling is directly desirable 

exists. It is in the internal sealing of earth dams, where swelling 

closes possible cracks. 

2.  DEVELOPMENT OF PREDICTION OF SWELLING 
PROCESSES 

The following three different groups of methods for the deter-

mination of potentially swelling soils and possibility that they can 

swell exist: mineralogical identifi cation and methods comprising 

direct and indirect measurements. Mineralogical composition has 

a signifi cant infl uence on the potential swelling capacity of soils 

and is, therefore, important for the description of the swelling 

potential and soils themselves. But the mineralogical identifi cation 

methods are uneconomic and impractical from the point of view of 

geotechnical engineers and geologists. Several methods are used 

for direct measuring of swelling soils; in general, they require the 

use of special instruments. One of the direct methods was published 

by Alpan (1957). Nevertheless, the measurement of the swelling 

potential in various conditions using oedometer is spread most 

widely. Among other direct methods, there are, for example, the 

ISO (Improved Swell Oedometer), CVS (Constant Volume Swell), 

SO (Swell Overburden), PVC (Potential Volume Change) or SST 

(Soil Suction Test). There is advantage of indirect methods that it 

is possible to use simple laboratory tests or only the knowledge of 

basic properties. In 1956, Holz and Gibbs determined the swelling 

potential on the basis of the plasticity number and water content at 

liquid limit. Seed at al. (1962) used only the plasticity number for 

preliminary determination of swelling potential. It is possible to 

fi nd other indirect methods in professional literature (a summary 

is presented, for example, by Yilmaz, 2006). Other variables were 

added in the process of development of computer technology and 

by the application of nonlinear regression or neural networks, 

correlation analysis, regression analysis and sensitivity analysis to 

original empirical relationships based on indirect measurements. The 

advantage of the use of the above-mentioned new indirect methods is, 

in addition, the determination of the weight of individual parameters 

and assessment of credibility of the deduced relationships. 

3. SWELLING POTENTIAL OF SOIL

State characteristics of soil, i.e. initial water content and terminal 

water content (gained, for example, from swelling tests) are 

available for preliminary determination of swelling potential on the 

basis of indirect measurements. Material characteristics describe 

the soil. They are constant values for particular soil. They are 

a podlah v halách, kde vyšší bobtnací tlaky způsobují i totální de-

strukci povrchu. Rovněž i za ostěním tunelu, kdy při ražbě dochá-

zí k redistribuci napětí okolo výrubu a vlhnutí zeminy za ostěním 

aktivuje bobtnání, tedy bobtnací tlaky. Je to aktuální v jílovcích, 

slínovcích a v polohách tektonického jílu. U svahů se ověřuje volné 

bobtnání, neboť zvyšováním objemu zeminy bez přírůstku hmoty 

se zvyšuje pórovitost a zvýšená saturace pak v závislosti na sklono-

vých poměrech způsobí sesouvání. To ale může nastat i po delším 

čase, třeba i po několika letech. Ve všech výše uvedených přípa-

dech jsou tedy projevy bobtnání nežádoucí a je třeba na ně reagovat 

odpovídajícím technickým opatřením.

Prakticky existuje jediný případ, kdy je bobtnání přímo žádoucí. 

Je ve vnitřním těsnění zemních hrází, kde bobtnání uzavírá případ-

né trhliny.

2. VÝVOJ PREDIKCE BOBTNACÍCH PROCESŮ

K určení potencionálně bobtnavých zemin a možnosti jejich bobt-

nání existují tři rozdílné skupiny metod: mineralogické identifi kace 

a metody zahrnující přímá a nepřímá měření. Mineralogické složení 

má důležitý vliv na potenciální bobtnavost zemin a je tedy důležité 

pro popis bobtnavého potenciálu a samotných zemin. Z pohledu geo-

techniků a inženýrských geologů jsou však metody mineralogické 

identifi kace neekonomické a nepraktické. K přímému měření bobt-

navých zemin je používáno více metod a obecně vyžadují použití 

speciálních přístrojů. Jedna z prvých přímých metod byla publiko-

vána Alpanem (1957), nicméně nejrozšířenější je měření bobtnacího 

potenciálu při různých podmínkách za použití oedometru. Další zná-

mé přímé metody jsou např. ISO (Improved Swell Oedometer), CVS 

(Constant Volume Swell), SO (Swell Overburden), PVC (Potential 

Volume Change) či SST (Soil Suction Test). U nepřímých měření 

je výhoda v možnosti použití jednoduchých labo ratorních testů či 

jen znalosti základních vlastností. Holtz and Gibbs v roce 1956 ur-

čili bobtnací potenciál na základě čísla plasticity a vlhkosti na mezi 

tekutosti. Seed at al. (1962) pro předběžné určení bobtnacího po-

tenciálu použili pouze číslo plasticity. V odborné literatuře lze najít 

řadu dalších nepřímých metod (přehled udává např. Yilmaz, 2006). 

S rozvojem výpočetní techniky a využitím metod nelineární regrese 

či neuronových sítí, korelační analýzy, regresní analýzy a citlivostní 

analýzy se původní empirické vztahy založené na nepřímém měření 

doplnily o vliv dalších proměnných. Výhodou použití těchto nových 

nepřímých metod je též určení váhy jednotlivých parametrů a ohod-

nocení věrohodnosti odvozených vztahů.

3. BOBTNACÍ POTENCIÁL ZEMINY

Pro předběžné určení bobtnacího potenciálu na základě nepří-

mých měření jsou k dispozici stavové charakteristiky zeminy, tedy 

iniciální vlhkost (počáteční, výchozí) a koncová vlhkost (získaná 

např. ze zkoušek bobtnání). Materiálové charakteristiky popisují 

zeminu a jsou pro danou zeminu konstantními hodnotami. Určují 

se laboratorními zkouškami a jedná se o následující veličiny:

• vlhkost na mezi tekutosti W
L 
(%);

• vlhkost na mezi plasticity W
P 

(%);

• procentuální podíl zrn nad 0,5  mm D
05

  (%) (pro posouzení 

bobtnavosti větších zrn);

• procentuální podíl zrn při velikosti 0,002 mm D
002

 (%);

• obsah uhličitanu vápenatého V
CA

 (%).

Z výše uvedených dat se vypočte číslo plasticity I
P
 = W

L
 – W

P
 

a index koloidní aktivity I
A
 = I

P 
/D

002
. Pro stanovení indexu koloidní 

aktivity je tedy nutná křivka zrnitosti posuzované zeminy. Pokud 

se jedná pouze o jemnozrnnou zeminu s absencí frakcí nad 0,5 mm 

(obr. 1), pak se uvažuje skutečná hodnota D
002

. U směsné zeminy 

je však třeba provést redukci základní křivky zrnitosti pro rozsah 
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determined by laboratory tests. The following 

tests are in question:

  •   water content at liquid limit W
L 
(%);

  •   water content at plastic limit W
P 

(%);

  •   percentage share of grains over 0.5 mm 

D
05

  (%) (for assessing the swelling 

capacity of larger grains);

  •   percentage share of grains 0.002 mm 

D
002

 (%);

  •   calcium carbonate content V
CA

 (%).

The plasticity number I
P
 = W

L
 – W

P
 and 

the index of colloidal activity I
A
 = I

P 
/D

002 
are 

calculated from the above-mentioned data. For 

that reason the grading curve of the soil being 

assessed is necessary for the determination 

of the index of colloidal activity. If only fi ne-

grained soil with the absence of fractions over 

0.5mm (see Fig. 1) is in question, the actual 

value D
002

 is taken into consideration. As far 

as mixed soil is concerned, it is necessary 

to carry out reduction of the basic grading curve for the range 

of fractions up to 0.5mm, as obvious from Fig. 2 (in essence the 

reduction for grains 0.002mm is suffi cient). If the reduction is 

not carried out and the value D
002

 from the basic grading curve 

is used in the calculation, the prediction relationship will provide 

an incorrect result. The determination of ordinates „y
i
“ generally 

proceeds according to the following relationship:

y
y

y
100i

i

c

* . (1)

For the example in Fig. 2, we will get a result for reduced value 

D
002

:

y 100
6

40
15%i

* . (2)

The value of the index for colloidal activity is determined from 

the following relationship (in the case of mixed soil with corrected 

ordinate y*):

I
I

DA
P

002

 , (3)

where: I
P
 – plasticity number, D

002
 – percentage share of 

0.002mm-size grains 

The initial water content may assume 

various values, practically within the range 

starting from the shrinkage limit and higher, 

theoretically zero and higher. The higher 

initial water content, the more intense 

swelling, if material characteristics of the 

soil allow it. When the swelling is being 

predicted, the initial water content value is 

chosen, it means that it is a state variable. 

Terminal water content is water content at 

which swelling of soil ceases; it is described 

further in this paper. 

The Atterberg limits (water content at 

liquid limit W
L
 and water content at plastic 

limit W
P
) have to be determined for the 

prediction of swelling. The liquid limit W
L
 

was determined in compliance with ČSN 

72 1014 standard Laboratory determination 
of liquid limit of soils using a Casagrande 

Obr. 1 Jemnozrnná zemina (uvažuje se skutečná hodnota D
002

)
Fig. 1 Fine-grained soil (actual value D

002
 is taken into account)

Obr. 2 Směsná zemina se zrny nad 0,5 mm
Fig. 2 Mixed soil with grains over 0.5mm 

frakcí do 0,5 mm, jak je patrné z obr. 2 (v podstatě stačí provést 

jen pro zrna 0,002 mm). Pokud by redukce nebyla provedena a ve 

výpočtu by byla použita hodnota D
002

 ze základní křivky zrnitosti, 

dával by predikční vztah nekorektní výsledek. Stanovení pořadnic 

„y
i
“ se obecně řídí vztahem:

y
y

y
100i

i

c

*
. (1)

Pro příklad na obr. 2 se získá výsledek pro redukovanou hodnotu 

D
002

:

y 100
6

40
15%i

* . (2)

Hodnota indexu koloidní aktivity se stanoví ze vztahu (u směsné 

zeminy s korigovanou pořadnicí y*):

I
I

DA
P

002

, (3)

kde: I
P
 – číslo plasticity, D

002
 – procentuální podíl zrn při veli-

kosti 0,002 mm.

Iniciální vlhkost může nabývat různých hodnot, prakticky v roz-

sahu od meze smrštění výše, teoreticky pak od nuly výše. Čím je 
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hodnota iniciální vlhkosti nižší, tím je bobtnání intenzivnější, po-

kud to materiálové charakteristiky zeminy umožňují. Při predikci 

bobtnání je hodnota iniciální vlhkosti volena, tj. jedná se o stavo-

vou proměnnou. Koncová vlhkost je vlhkost, při které ustává bobt-

nání zeminy a je popsána dále v článku.

Pro predikci bobtnání je nutné stanovení Atterbergových mezí, 

což je vlhkost na mezi tekutosti W
L
 a vlhkost na mezi plasticity W

P
. 

Stanovení meze tekutosti W
L
 se provádělo podle ČSN 72 1014 Labo-

ratorní stanovení meze tekutosti zemin pomocí Casagrandeho misky. 

V současnosti se po zavedení Eurokódů stanovuje mez tekutosti po-

dle CEN ISO/TS 17892-6:2017 Geotechnický průzkum a zkoušení – 
Laboratorní zkoušky zemin – Část 6: Kuželová zkouška či ČSN CEN 

ISO/TS 17892-12:2018 Geotechnický průzkum a zkoušení – Labo-
ratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze 
plasticity. Protože převážná část zkoušek, ze kterých byly sestavené 

predikční vztahy, používala Casagrandeho misku, je nutné hodnoty 

meze tekutosti pomocí kužele přepočítat na „Casagrandeho“ podle 

následujících vztahů (Frankovská, 2013):

s mezí tekutosti do 90 %

W
LCas

 = (W
Lkuž

 – 5,345) / 0,828 (4)

s mezí tekutosti nad 90 %

W
LCas

 = (W
Lkuž

 – 30,76) / 0,668 (5)

kde: W
Lkuž 

– mez tekutosti stanovená podle ČSN CEN ISO/TS 

17892-5.

Pro predikci bobtnacího tlaku, poměrné deformace a doby bobt-

nání je podstatná jako jedna ze vstupních hodnot koncová vlhkost 

W
K 

(%). Tedy vlhkost, při které je ukončen bobtnací proces. Pro 

dané, konkrétní materiálové charakteristiky je koncová vlhkost 

vždy a pouze jen jedna a nenabývá více hodnot. Pokud je iniciální 

vlhkost W
n
 větší než koncová vlhkost W

K
, bobtnání nenastane. Pre-

dikční vztah pro koncovou vlhkost W
K
 (%) je následující:

W
K
 =  (K + 0,001)0,0025 · (W

L
 + I

P
)0,774 · I

A
–0,464 · 

· (1 + D
05

)–0,114 · (1 + V
CA

)–0,1041 (6)

kde: K – tuhost zeminy (mm/MN), W
L 
– vlhkost na mezi tekutosti 

stanovená na Casagrandeho misce, I
P
 – číslo plasticity

, 
I

A 
– index ko-

loidní aktivity, D
05

 podíl inertních (nebobtnavých) zrn na křivce zrni-

tosti nad 0,5 mm, V
CA

 – zastoupení uhličitanu vápenatého v zemině. 

Upozornění: pokud jsou zrna nad 0,5 mm rovněž bobtnavá, je 

hodnota D
05

 = 0.

Ze vztahu je dobře patrné, že:

1. S rostoucím podílem indexu koloidní aktivity, obsahem 

(inertních) zrn nad 0,5 mm a obsahem uhličitanu vápenatého 

koncová vlhkost klesá. Jsou ale zeminy nebo i poloskalní hor-

niny, kde frakce nad 0,5 mm není inertní a je rovněž bobtnavá. 

Jedná se například o jílovce, slínovce, prachovce, tektonic-

ky porušené jílovité či prachovité břidlice (tektonický jíly). 

V těchto případech se podíl inertních (nebobtnavých) zrn na 

křivce zrnitosti při 0,5 mm D
05

 zadá nulový. Toto platí jak pro 

predikci koncové vlhkosti, tak i dále pro predikci bobtnacích 

tlaků, poměrné deformace při bobtnání a doby bobtnání.

2. Čím je nižší koncová vlhkost, tím je i menší rozdíl W
K
 – W

n
, 

jak je dále patrné ve vztazích pro bobtnací tlak a deformaci, 

tím je tedy nižší bobtnací tlak i deformace.

3. S rostoucí hodnotou tuhosti K a součtem meze tekutosti W
L
 

a čísla plasticity I
P
 koncová vlhkost narůstá.

4. Významnost jednotlivých prediktorů je dána hodnotou para-

metrů (exponentů) v absolutní hodnotě. Například největší 

významnost má součet W
L
 + I

P 
, neboť zde je hodnota parame-

tru 0,774 (což je z celého vztahu nejvyšší hodnota).

bowl. The liquid limit is currently, after the introduction of 

Eurocodes, determined according to CEN ISO/TS 17892-6:2017 

Geotechnical investigation and testing – Laboratory tests of soils – 
Part 6: Cone penetration test or ČSN CEN ISO/TS 17892-12:2018 

Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soils 
– Part 12:Determination of liquid limit and plastic limit. Since the 

major part of the tests from which the prediction relationships were 

compiled used the Casagrande bowl, it is necessary to recalculate 

the liquid limit values determined by the cone to the “Casagrande” 

according to the following relationships (Frankovská, 2013):

With the liquid limit up to 90%

W
LCas

 = (W
Lkuž

 – 5,345) / 0,828 (4)

With the liquid limit over 90% 

W
LCas

 = (W
Lkuž

 – 30,76) / 0,668 (5)

where: W
Lkuž 

– liquid limit determined according to ČSN CEN 

ISO/TS 17892-5.

One of the input values, terminal water content W
K 

(%) (water 

content at which the swelling process ceases), is signifi cant for 

the determination of the swelling pressure, relative deformation 

(strain) and swelling duration. For particular material characteristics, 

terminal water content is always the only and does not assume more 

values. When the initial water content W
n
 is higher than terminal 

water content W
K
, the swelling process will not start. The prediction 

relationship for the terminal water content W
K
 (%) is as follows:

W
K
 =  (K + 0,001)0,0025 · (W

L
 + I

P
)0,774 · I

A
–0,464 · 

· (1 + D
05

)–0,114 · (1 + V
CA

)–0,1041 (6)

where: K – soil toughness (mm/MN), W
L 
– water content at liquid 

limit determined on Casagrande bowl, I
P
 – plasticity number

, 
I

A 
– 

index of colloidal activity, D
05

 percentage of inert (non-swelling) 

grains on grading curve over 0.5mm, V
CA

 – calcium carbonate 

representation in soil. 

Note: when the grains over 0.5mm have also the swelling 

property, the value D
05

 = 0.

It is well obvious from this relationship that: 

1. The terminal water content decreases with the growing 

proportion of the index of colloidal activity, the content of 

(inert) grains over 0.5mm and the calcium carbonate content. 

However, there are soils or even weak rock where the fraction 

over 0.5mm is not inert and have also the swelling property. 

Among them, there are, for example, claystone, marlstone, 

siltstone, tectonically faulted clayey or silty shales (tectonic 

clay). In those cases the proportion of inert (non-swelling) 

0.5mm grains in the grading curve D
05

 is entered as zero. This 

applies to the prediction of the terminal water content as well 

as for prediction of swelling pressures, relative deformation 

during swelling and swelling duration. 

2. The lower terminal water content, the smaller difference 

W
K
 – W

n
, as further obvious in relationships for swelling 

pressure and deformation, the lower swelling pressure and 

deformation. 

3. The terminal water content grows with the growing value of 

toughness K and the summary of liquid limit W
L
 and plasticity 

number.

4. The importance of individual predictors is given by the 

absolute value of the parameters (exponents). For example, 

the greatest importance is for the sum W
L
 + I

P
 because in this 

case the value of the parameter is 0.774 (which is the highest 

value from the whole relationship).
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5. Čím vyšší bude číselná hodnota tuhosti K (čím bude odpor 

okolí menší), tím bude vyšší hodnota koncové vlhkosti, proto-

že zemina bude nabývat většího objemu, a tím bude schopna 

pojmout do sebe více vody. Při hodnotě K = 1·1025 bude dosa-

ženo volného bobtnání s nulovým bobtnacím tlakem. Nejnižší 

bude hodnota koncové vlhkosti při K = 0, kdy půjde o bobtná-

ní se zamezenou deformací při zkoušce v edometru. 

4. PREDIKČNÍ VZTAHY

Níže uvedené predikční vztahy umožňují na základě indexových 

hodnot zeminy okamžité posouzení náchylnosti zeminy k bobtnání 

bez nutnosti provádění časově náročných zkoušek. Jsou tedy určené 

pro orientační určení bobtnacího potenciálu a možného dopadu pro 

daný stavební záměr. Pokud by predikce ukázala, že bobtnání zemin 

na staveništi může mít značný negativní dopad, pak je možné přistou-

pit i k podrobnému testování bobtnání zemin laboratorními zkouška-

mi při různých iniciálních (počátečních, výchozích) vlhkostech. 

Upozornění: predikční vztahy uvedené dále pro bobtnání (volné 

lineární i bobtnací tlak) lze použít jen pro zeminy v přírodním pro-

středí bez jakýchkoliv dodatečně přidaných aditiv (vápna, cementu 

apod.). 

Všechny predikční vztahy vycházení z Cobb – Douglasovy rov-

nice, jejíž základní tvar je 

Y =  P
1
 · X

1
P2 · X

2
P3 · … · X

n
Pn+1 (7)

kde: Y – vysvětlovaná proměnná (predikovaná hodnota, regre-

sant, závisle proměnná), X
1
, X

2
, … X

n
 – vysvětlující proměnné (re-

gresory, prediktory), P
1
, P

2
, … P

n
 – parametry (konstanty, případně 

exponenty).

Pokud se při sestavování predikčního vztahu ukáže, že parametr 

P
1
 je v rovnici (7) nevýznamný, pak přechází rovnice (7) na tvar:

Y =  X
1

P1 · X
2

P2 · … · X
n

Pn (8)

Protože jsou predikční vztahy stanovené na základě statistické 

analýzy (nejsou to matematicko-fyzikální vztahy), může v někte-

rých případech nastat situace, že vlhkost na mezi smrštění W
S
 bude 

vyšší než koncová vlhkost bobtnání W
K 
. Toto ovšem není možné. 

Pokud se při bobtnání uvažuje iniciální vlhkost W
n
 rovnou mezi 

smrštění W
S
, je nutná korekce vlhkosti na mezi smrštění W

S 
(%) 

podle následujícího vztahu: (W
K
 – W

S
 je v absolutní hodnotě):

W
S

* =  W
S
 – 1,5 · |W

K
 – W

S
| (9)

kde: W
S

* – korigovaná vlhkost na mezi smrštění, W
S
 – predikova-

ná vlhkost na mezi smrštění.

4.1 Predikční vztah pro bobtnací tlak

Predikce bobtnacího tlaku (bobtnací tlak se zamezenou deforma-

cí v edometru) σ
b 
(kPa):

σ
b
 =  (K + 0,001)–0,048 · (W

K
 – W

n
)0,101 · 

· I
P

1,443 · I
A

1,757 · (1 + D
05

)–0,265 (10)

kde: K – tuhost zeminy (K = 0), W
K
 – koncová vlhkost bobtnání, 

W
n
 – iniciální vlhkost, I

P
 – číslo plasticity, I

A
 – index koloidní akti-

vity, D
05

 – podíl inertních (nebobtnavých) zrn nad křivkou zrnitosti 

při 0,5 mm.

Největší významnost (vliv) má index koloidní aktivity (48 %) 

a následují číslo plasticity (40 %), podíl inertních (nebobtnavých) 

zrn na křivce zrnitosti při 0,5 mm (7 %), (W
K
 – W

n
) (3 %) a tuhost 

(2 %). Obecně bobtnací tlak narůstá s klesající tuhostí K. Hodnotu 

bobtnacího tlaku snižuje obsah frakce (inertních zrn) nad 0,5 mm 

a zmenšující se hodnota rozdílu (W
K
 – W

n
). Je zajímavé, že s nárůs-

tem iniciální vlhkosti W
n
 bobtnací tlak klesá pozvolna a významně 

klesne těsně před dosažením koncové vlhkosti W
K
. Nepřímý je zde 

5. The higher numerical value of the toughness K (the lower 

resistance of the surroundings), the higher value of the 

terminal water content because the soil will assume greater 

volume and will be able to absorb more water. Free swelling 

with zero swelling pressure will be reached at the value of 

K = 1·1025. The value of the terminal water content will be 

lowest at K = 0, when it will be the case of swelling with 

restricted deformation at testing in oedometer. 

4. PREDICTION RELATIONSHIPS 

The prediction relationships presented below allow for immediate 

assessing of the proneness of soil to swelling on the basis of index 

values of the soil, without the necessity for conducting time-

consuming tests. It means that they are intended for guidance 

determination of swelling potential and possible impact to the 

particular construction intention. If the prediction shows that swelling 

of soils on the construction site can have signifi cant negative impact, 

it is possible to proceed even to detailed testing of soil swelling by 

laboratory tests at various initial water content levels. 

Note: the prediction relationships presented below for swelling 

(both free linear swelling and swelling pressure) can be applied 

only to soils in natural environment without any subsequently used 

additives (lime, cement etc.). 

All prediction relationships are based on Cobb – Douglas 

equation, the basic form of which is 

Y =  P
1
 · X

1
P2 · X

2
P3 · … · X

n
Pn+1 (7)

where: Y – variable (predicted value, regressand, dependent 

variable) being explained, X
1
, X

2
, … X

n
 – explaining the variables 

(regressors, predictors), P
1
, P

2
, … P

n
 – parameters (constants, 

possibly exponents).

If it turns out when the prediction relationship is being compiled 

that parameter P
1
 is insignifi cant in the equation (7), the equation 

(7) passes to the following form:

Y =  X
1

P1 · X
2

P2 · … · X
n

Pn (8)

Because of the fact that the prediction relationships are 

determined on the basis of statistical analysis, (they are not 

mathematically-physical relationships), a situation may take place 

in some cases that water content at shrinkage-limit W
S
 is higher 

than terminal water content of swelling W
K 
. Of course, this is not 

possible. If we assume the initial water content W
n
 equal to the 

shrinkage limit W
S
, the correction of water content at shrinkage 

limit W
s 
(%) is necessary, according to the following relationship 

(W
K
 – W

S
 is an absolute value):

W
S

* =  W
S
 – 1,5 · |W

K
 – W

S
| (9)

where: W
S

* – corrected water content at shrinkage limit, W
S
 – 

predicted water content at shrinkage limit.

4.1 Prediction relationship for swelling pressure 

Prediction of swelling pressure (swelling pressure with 

deformation prevented in oedometer) σ
b 
(kPa):

σ
b
 =  (K + 0,001)–0,048 · (W

K
 – W

n
)0,101 · 

· I
P

1,443 · I
A

1,757 · (1 + D
05

)–0,265 (10)

where: K – soil toughness (K = 0), W
K
 – terminal water content 

of swelling, W
n
 – initial water content, I

P
 – plasticity number, I

A
 – 

index of colloidal activity, D
05

 – proportion of inert (non-swelling) 

0.5mm grains above the grading curve.

The greatest importance (infl uence) is attached to the index of 

colloidal activity (48%), followed by the plasticity number (40 %), 

proportion of inert (non-swelling) 0.5mm grains on grading curve 
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(7%), (W
K
 – W

n
) (3%) and toughness (2%). In general, swelling 

pressure grows with decreasing toughness K. The swelling 

pressure value is reduced by the content of fraction (of inert grains) 

over 0.5mm and by diminishing value of the difference (W
K
 – W

n
). 

It is interesting that swelling pressure slowly decreases with the 

increasing initial water content W
n
 and drops signifi cantly just 

before terminal water content W
K
 is reached. Even the infl uence 

of calcium carbonate V
CA

 is indirect. It reduces the terminal water 

content, thus reducing the difference (W
K
 – W

n
). The content of 

calcium carbonate V
CA

 reduces the swelling pressure. 

4.2  Prediction of relative linear deformation at free 
swelling 

The value of relative deformation at swelling ε
b
 (%) is based on 

the following prediction relationship 

ε
b
 =  K0,0159 · W

n
–0,562 · (W

K
 – W

n
)0,805 · 

· I
P

0,369 · I
A

0,167 · (1 + D
05

)–0,503 (11)

where: K – soil toughness (K = 1·1025), W
K
 – terminal water 

content of swelling, W
n
 – initial water content, I

P
 – plasticity 

number, I
A
 – index of colloidal activity, D

05
 – proportion of inert 

(non-swelling) 0.5mm grains above the grading curve. 

In this case the K value has a positive parameter (exponent), 

which means that the resistance of the surrounding environment 

decreases with the toughness value growing and the relative 

deformation grows. With the initial water content W
n
 shifting, the 

relative deformation decreases progressively towards the terminal 

water content W
K
 , in contrast with swelling pressure. In this case, 

the difference between water content (W
K
 – W

n
) with the value of 

33% is the most important predictor. It is followed by initial water 

content W
n 

(23%), the proportion of inert (non-swelling) 0.5mm 

grains above the grading curve D
05

 (21%) and plasticity number 

I
P
 (15%). It is necessary to point out that there is not a positive 

proportion between free linear swelling and swelling pressure.

4.3 Prediction of water content at shrinkage limit W
s

The prediction relationship for water content at shrinkage limit 

W
s
 (%) is as follows: 

W
S
 =  (W

L
 + I

P
)0,656 · I

A
–0,0338 · (1 + D

05
)–0,131 · (1 + V

CA
)–0,057 (12)

where: W
L
 – water content at liquid limit, I

P
 – plasticity number, 

I
A
 – index of colloidal activity, D

05
 – proportion of inert (non-

swelling) 0.5mm grains above grading curve, V
CA

 – content of 

calcium carbonate.

It is obvious in this case that this process describes 5 predictors 

and 4 parameters. The predictor dominant here is the sum W
L
 + I

P
 

(importance 63%). The shrinkage limit W
S
 decreases with the 

value of the index of colloidal activity I
A
 growing (importance 

6%), proportion of inert grains over 0.5mm D
05

 (importance 21%) 

and content of calcium carbonate V
CA

 (importance 10%). Since all 

prediction relationships are determined on the basis of statistical 

analysis (the relationships are not of mathematical-physical type), 

a situation may take place in some cases that water content at 

shrinkage limit W
S
 will be higher than terminal water content W

K
 

during the swelling process. But this cannot happen in reality and 

a correction of shrinkage limit according relationship (9) is necessary.

4.4  Prediction of relative linear deformation at 
shrinkage 

The prediction of relative linear deformation at shrinkage ε
S
 (%) 

is based on the following relationship:

ε
S
 =  W

S 
0,171 · (W

n
 – W

S
)0,752 · I

P
0,0544 · I

A
0,0676 · (1 + D

05
)–0,426 (13)

where: W
S
 – water content at shrinkage limit (possibly W

S
* ), W

n
 

– initial water content, I
P
 – plasticity number, I

A
 – index of colloidal 

i vliv uhličitanu vápenatého V
CA

, který snižuje koncovou vlhkost 

W
K
 a tím se zmenšuje rozdíl (W

K
 – W

n
). Obsah uhličitanu vápenaté-

ho V
CA

 snižuje bobtnací tlak.

4.2  Predikce poměrné lineární deformace při volném 
bobtnání

Hodnota poměrné deformace při bobtnání ε
b
 (%) vychází z ná-

sledujícího predikčního vztahu

ε
b
 =  K0,0159 · W

n
–0,562 · (W

K
 – W

n
)0,805 · 

· I
P

0,369 · I
A

0,167 · (1 + D
05

)–0,503 (11)

kde: K – tuhost zeminy (K = 1·1025), W
K
 – koncová vlhkost bobt-

nání, W
n
 – iniciální vlhkost, I

P
 – číslo plasticity, I

A
 – index koloidní 

aktivity, D
05

 – podíl inertních (nebobtnavých) zrn nad křivkou zr-

nitosti při 0,5 mm.

Zde je hodnota K s kladným parametrem (exponentem), což zna-

mená, že rostoucí hodnotou tuhosti nám klesá odpor okolního pro-

středí a poměrná deformace vzrůstá. Posunem iniciální vlhkosti W
n
 

klesá poměrná deformace progresivně směrem ke koncové vlhkosti 

W
K
 na rozdíl od bobtnacího tlaku. Zde je nejvýznamnějším predik-

torem rozdíl vlhkostí (W
K
 – W

n
) s hodnotou (33 %) a následně jsou 

to iniciální vlhkost W
n 
(23 %) a podíl inertních (nebobtnavých) zrn 

nad křivkou zrnitosti při 0,5 mm D
05

 (21 %) a číslo plasticity I
P
 

(15 %). Je třeba upozornit, že mezi volným lineárním bobtnáním 

a bobtnacím tlakem není přímá úměra.

4.3 Predikce vlhkosti na mezi smrštění W
s

Predikční vztah pro vlhkost na mezi smrštění W
s
 (%) je násle-

dující: 

W
S
 =  (W

L
 + I

P
)0,656 · I

A
–0,0338 · (1 + D

05
)–0,131 · (1 + V

CA
)–0,057 (12)

kde: W
L
 – vlhkost na mezi tekutosti, I

P
 – číslo plasticity, I

A
 – in-

dex koloidní aktivity, D
05

 – podíl inertních (nebobtnavých) zrn nad 

křivkou zrnitosti při 0,5 mm, V
CA

 je obsah uhličitanu vápenatého.

Zde je patrné, že tento proces popisuje 5 prediktorů a 4 parametry. 

Dominantním prediktorem je zde součet W
L
 + I

P
 (významnost 63 %). 

S rostoucí hodnotou indexu koloidní aktivity I
A
 (významnost 6 %), 

podílu inertních zrn nad 0,5 mm D
05

 (významnost 21 %) a obsa-

hu uhličitanu vápenatého V
CA

 (významnost 10 %) mez smrštění W
S
 

klesá. Protože všechny predikční vztahy jsou stanovené na základě 

statistické analýzy (nejsou to matematicko-fyzikální vztahy), může 

v některých případech nastat situace, že vlhkost na mezi smrštění W
S
 

bude vyšší než koncová vlhkost W
K
 při bobtnání. To ovšem reálně 

nemůže nastat a je nutná korekce meze smrštění podle vztahu (9).

4.4 Predikce poměrné lineární deformace při smrštění

Predikce poměrné lineární deformace při smrštění ε
S
 (%) vychá-

zí z následujícího vztahu:

ε
S
 =  W

S 
0,171 · (W

n
 – W

S
)0,752 · I

P
0,0544 · I

A
0,0676 · (1 + D

05
)–0,426 (13)

kde: W
S
 – vlhkost na mezi smrštění (případně W

S
* ), W

n
 – iniciální 

vlhkosti, I
P
 – číslo plasticity, I

A
 – index koloidní aktivity, D

05
 – po-

díl inertních (nebobtnavých) zrn nad křivkou zrnitosti při 0,5 mm.

Poměrná deformace při smrštění je popsána 5 prediktory a 5 pa-

rametry, kde nejvýznamnější je rozdíl iniciální vlhkosti W
n
 a vlh-

kosti na mezi smrštění W
S 
, tedy (W

n
 – W

S
) – významnost 53 %. 

Pokud je iniciální vlhkost zeminy W
n
 ≤ W

S
* (případně W

n
 ≤ W

S
), 

pak je ε
s
 = 0 %.

Objemové smrštění ε
sv
 (%) je podle Myslivce (1970) dáno vzta-

hem:

ε
sv
 =  100 (3ε

s
 + 3ε

s
3 + ε

s
3) ≈ 100 (3ε

s
) (14)

kde: ε
s
 – poměrná lineární deformace při smrštění (v absolutní 

hodnotě).

Predikce pro poměrnou deformaci při volném bobtnání je pro 

lineární bobtnání – rovnice 11. Bobtnání se projevuje obdobně jako 
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activity, D
05

 – proportion of inert (non-swelling) 0.5mm grains 

above grading curve.

Relative deformation at shrinkage is described by 5 predictors 

and 5 parameters, where the most important are the difference 

between initial water content W
n
 and water content at shrinkage 

limit W
S
, (W

n
 – W

S
) – importance of 53%. 

When the initial water content of soil W
n
  ≤  W

S
* (possibly 

W
n
 ≤ W

S
), than ε

s
 = 0 %.

According to Myslivec (1970), the volumetric shrinkage ε
sv
 (%) 

is given by the following relationship:

ε
sv
 =  100 (3ε

s
 + 3ε

s
3 + ε

s
3) ≈ 100 (3ε

s
) (14)

where: ε
s
 – relative linear deformation at shrinkage (absolute 

value).

Prediction for relative deformation at free swelling is that for 

linear swelling – equation 11. Swelling manifests itself similarly 

to hydrostatic pressure. It spreads omni-directionally, not only 

vertically but also positionally, which means horizontally. For 

that reason it is very frequently necessary to determine also the 

volumetric deformation ε
bv

  (%). It is determined according to 

Myslivec (1970) from the following relationship:

ε
bv

 =  100 (3ε
b
 + 3ε

b
2 + ε

b
3) (15)

where ε
b
 – relative linear deformation in absolute value.

5. REQUIREMENTS FOR LABORATORY TESTS 

The following properties are determined in laboratory on 

specimens:

1. immediate water content; in the case of mixed soil it is nece-

ssary to determine water content for fraction under 0.5mm;

2. gradation;

3. Atterberg limits;

4. calcium carbonate content. 

It is necessary to assess whether grains over 0.5mm (D
05

) can be 

also swelling or they are inert (non-swelling), for example clayey 

sand etc.

6. MANIFESTATIONS OF SWELLING 

We can encounter manifestations of swelling at a range of 

buildings and civil engineering structures. The purpose of this 

chapter is to introduce interesting examples by photographs, not 

to give a comprehensive overview of manifestations of swelling. 

hydrostatický tlak. Šíří se všemi směry a to nejen vertikálně, ale 

i polohově, tedy horizontálně. Velice často je proto nutné určit i ob-

jemovou deformaci ε
bv

  (%). Ta se stanoví podle Myslivce (1970) 

z následujícího vztahu:

ε
bv

 =  100 (3ε
b
 + 3ε

b
2 + ε

b
3) (15)

kde ε
b
 – poměrná lineární deformace v absolutní hodnotě.

5. POŽADAVKY NA LABORATORNÍ ZKOUŠKY

Na vzorcích se v laboratoři stanoví:

1. okamžitá vlhkost, u směsné zeminy se musí stanovit vlhkost 

pro frakci pod 0,5 mm;

2. zrnitost;

3. Atterbergovy meze;

4. obsah uhličitanu vápenatého.

foto M. Šedivý photo M. Šedivý

Obr. 3 Otevřené trhliny v drátkobetonové podlaze paralelně s opláštěním haly, 
kolmo na trhliny je dilatační spára
Fig. 3 Open cracks in steel fi bre reinforced concrete fl oor parallel with the 
shed envelope, expansion joint is perpendicular to the crack

foto M. Šedivý photo M. Šedivý

Obr. 5 Detail trhlin v betonovém povrchu dálnice D11 – povrch je zbroušený
Fig. 5 Detail of cracks in concrete surface of D11 motorway – the surface was 
treated by grinding

foto M. Šedivý photo M. Šedivý

Obr. 4 Porušení povrchu dálnice D11 bobtnáním
Fig. 4 Destruction of the D11 motorway surface by swelling
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Posoudí se, zda zrna nad 0,5 mm (D
05

) mohou být 

rovněž bobtnavá, nebo jsou inertní (nebobtnavá), na-

příklad jílovité písky apod.

6. PROJEVY BOBTNÁNÍ

S projevy bobtnání se lze setkat u celé řady pozem-

ních a inženýrských staveb. Účelem této kapitoly není 

podat ucelený přehled projevů bobtnání, ale uvést po-

mocí fotografi í zajímavé případy. 

V posledních letech se na mnoha místech budují 

nové průmyslové a skladovací haly s drátkobetono-

vými podlahami. Pokud se bezprostředně pod budou-

cí podlahou nesleduje geotechnický profi l, mohou 

se podlahy v případě přítomnosti bobtnavé zeminy 

zvedat řádově v centimetrech (2–15 cm). Tvoří se 

otevřené trhliny (obr. 3), jejichž velikost závisí na 

bobtnacím tlaku a mocnosti polohy pod konstrukcí 

podlahy, která je do bobtnacího procesu zapojena. 

V případě bobtnání v podloží komunikací je čas-

tým případem destrukce povrchu vozovky v zářezech a zkolabo-

vání zářezových svahů. Projevy bobtnání mohou nastat i po delší 

době (třeba i po letech provozu). Je to způsobeno tím, že zpočátku 

nemusí nastat podmínky pro bobtnání (např. výrazně zaklesnutou 

hladinou podzemní vody). Změnou klimatických vlivů pak nastává 

postupně sycení zeminy a následné projevy bobtnání. Na obr. 4 je 

zachyceno porušení povrchu dálnice bobtnáním, na obr. 5. je detail 

poškození bobtnáním v podloží. Svislý posun betonových desek je 

20 mm (desky byly již zbroušené). Na obr. 6 je zkolabování záře-

zového svahu – pohled od hrany zářezu svahu.

Problémy s deformacemi od bobtnání mohou nastat v případě 

mostních opěr, založených na pilotových bárkách na násypu. Po-

kud je tuhost konstrukčního uspořádání mostní opěry nízká a dojde 

k bobtnání sypaniny (zde jílovců), pak dochází k tlakům na piloty, 

které mají tendenci se vyvracet do prostoru pod most. Následně 

se uzavírá dilatace na mostním poli, a deformují se ložiska obr. 7.

Nejčastějším projevem bobtnání horninového prostředí okolo 

podzemního díla je zvedání počvy. I přes značné zkušenosti s tímto 

problémem jsou v některých případech navržená konstrukční řeše-

ní málo účinná a v úsecích dotčených zdvihem dna je nutné provést 

sanaci. Zajímavé řešení bylo provedeno u tunelu Chienberg, kde 

bylo použito stavebnicového deformačního systému – podrobnější 

popis je uveden v článku Chiaverioho a Thuta (2012). Další možný 

projev bobtnání je za ostěním výrubu. Snížení, případně elimina-

ce účinku bobtnacích tlaků lze omezit kompenzátory deformace 

s použitím poddajných vložek, jak je naznačeno na obr. 8. a obr. 9. 

7. ZÁVĚR

Bobtnání zemin způsobuje problémy u pozemních i inženýrských 

konstrukcí. Vzhledem k celospolečenským dopadům je tato proble-

matika vysoce aktuální, nicméně není v současné době v odborné 

literatuře obecně řešena. Článek má pouze informativní účel. Samot-

ná problematika je značně rozsáhlá a nelze ji prezentovat na několi-

ka stránkách. Autoři věří, že poznatky, ke kterým dospěli, přinesou 

geotechnické praxi postupy ne zcela běžně používané a alternativní 

k mineralogické identifi kaci a metodám zahrnujícím přímá měření. 

Uvedené predikční vztahy umožňují na základě indexových hodnot 

zeminy (tj. bez časově náročných zkoušek) orientačně posoudit, zda 

je, či není zemina náchylná na bobtnání, a pokud je zemina bobtna-

vá, jaké dopady by to mohlo mít pro daný stavební záměr. Je třeba 

upozornit, že zde uvedené predikční vztahy pro bobtnání lze použít 

jen pro zeminy v přírodním prostředí bez jakýchkoliv aditiv (váp-

na, cementu apod.). Pokud jde například o rozsáhlé staveniště a je 

New industrial and storage sheds with fi bre reinforced concrete 

fl oors have been built in many locations in recent years. If the 

geotechnical profi le is not monitored immediately under the future 

fl oor, fl oors may heave in the order of centimetres (2–15cm) in the 

case of the presence of swelling soil. Open cracks develop (see Fig. 3) 

the sizes of which depend on the swelling pressure and thickness of 

the layer under the fl oor structure which is involved in the process 

of swelling. 

In the case of the swelling process in the sub-grade of roads, 

destruction of the road surface in cuttings and collapsing of slopes of 

cuttings is quite frequent. Manifestations of swelling may occur even 

after a longer time (even after years of operation). It is caused by the 

fact that conditions for swelling do not have to exist in the beginning 

(for example signifi cantly low water table). When climatic condition 

change, soil is gradually saturated and manifestations of swelling 

appear. Destruction of motorway surface by swelling is presented 

in Fig. 4, whilst destruction of the motorway sub-grade is shown in 

Fig. 5. The vertical displacement of concrete slabs amounts to 20mm 

(the slabs have already been ground). A collapse of the slope of a 

cutting – a view from the edge of the slope of the cutting – is in Fig. 6. 

Problems with deformations caused by swelling may be en coun-

tered in the case of bridge abutments founded on pile piers on an 

embankment. If the toughness of the structural design of the bridge 

pier is low and swelling of soil (in this case claystone) appears, 

pressures acting on the piles tending to being displaced into the space 

under the bridge take place. Subsequently, the expansion joint gets 

closed and bridge bearings get deformed (see Fig. 7). 

foto M. Šedivý photo M. Šedivý

Obr. 7 Deformace (zkosení) elastomerových ložisek mostu vlivem bobtnání za 
opěrou
Fig. 7 Deformation (slanting) of elastomeric bearings of the bridge caused by 
swelling behind abutment

foto M. Šedivý photo M. Šedivý

Obr. 6 Sesuv zářezového svahu na dálnici D11 
Fig. 6 Landslide of slope of a cutting on the D11 motorway 
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nutné provést posouzení bobtnacího potenciálu zastoupených zemin, 

pak je třeba vycházet z vlhkosti na mezi smrštění. Tedy, okamžitá 

vlhkost se položí rovna vlhkosti na mezi smrštění. To dá relevantní 

informace o možných rizicích, na která je třeba reagovat technickým 

opatřením pro daný stavební záměr. 

Ing. MIROSLAV ŠEDIVÝ, sedivy@geotec-gs.cz, 
GeoTec-GS, a.s., 

doc. Dr. Ing. JAN PRUŠKA, Pruska@fsv.cvut.cz, 
ČVUT v Praze, Fakulta stavební 

Recenzoval Reviewed: doc. Ing. Ladislav Horák, CSc.

The most frequent manifestation of swelling of ground en vi ron-

ment surrounding an underground structure lies in heaving of the 

bottom. Even despite signifi cant experience with this problem, 

structural measures are in some cases little effective and it is 

necessary to rehabilitate the sections affected by heaving of the 

bottom. An interesting solution was applied to the Chienberg tunnel, 

where a modular yielding support system was used – more detailed 

description is presented in a paper by Chiaverio and Thut (2012). 

Another possible manifestation of swelling is behind the lining of 

underground excavation. The effects of swelling pressures can be 

possibly reduced or even eliminated by deformation compensators 

using yieldable inserts, as outlined in Figures 8 and 9. 

7. CONCLUSION 

Swelling of soils causes problems for underground and civil 

engineering structures. With respect to all-societal impacts those 

problems are highly topical, nevertheless, it is not solved currently 

in professional literature in general. The purpose if this paper is 

only informative. The scope of problems is signifi cantly wide and 

cannot be presented on several pages. The authors believe that the 

knowledge they arrived at will provide the geotechnical practice 

with procedures not commonly used and alternative to mineralogical 

identifi cation and methods comprising direct measurements. On 

the basis of the index values of soil (i.e. without time consuming 

tests), the above-mentioned prediction relationships allow for 

assessing for guidance purposes whether the soil is or is not prone 

to swelling and if it is swelling, which impacts it could have on 

the particular construction intention. It is necessary to note that the 

above-mentioned prediction relationships for swelling of soils can 

be used only for soils in natural environment, without any additives 

(lime, cement etc.). If, for example, a large construction site is in 

question and it is necessary to assess the swelling potential of the 

soils, it is necessary to proceed from water content at shrinkage 

limit. It means that the immediate water content is put equal to 

water content at shrinkage limit. It will provide relevant information 

about possible risks which need to be responded to by a technical 

measure for the particular construction intention. 

Ing. MIROSLAV ŠEDIVÝ, sedivy@geotec-gs.cz, 
GeoTec-GS, a.s., 

doc. Dr. Ing. JAN PRUŠKA, Pruska@fsv.cvut.cz, 
ČVUT v Praze, Fakulta stavební 
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Obr. 9 Poddajný prvek do primárního ostění – LSC prvek
Fig. 9 Yielding element to primary lining – LSC element
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1. INTRODUCTION

The construction of the Granitztal chain of tunnels (KAT3 

western section) links to the Koralm tunnel in the Lavanttal valley. 

A completely new railway station will be built in the Lavanttal 

valley. The 2.6km long Deutch Grutschen tunnels directly link to 

the station. The 0.6km long false tunnel section, the crossing of 

the Granitzbach Brook in the Granitzbach valley and the 2.9km 

long Langer Berg tunnel follow. In this way a tunnel with the total 

length of 6.1km will originate (see Fig. 1). 

The area of the construction project comprises the area of the 

south-western edge of the Lavanttal valley, further the route crosses 

the Granitztal valley and enters the Drave River valley (Jauntal). 

Two ridges are passed under, the inconspicuous Deutsch Grutschen 

crest and the sharp, conspicuous Langer Berg 

crest (786m a. s. l.).

2.  BRIEF CONSTRUCTION 
DESCRIPTION

The tunnels are designed as two single-track 

tubes with slab track and cross passages at the 

spacing of 500m. The net cross-sectional area 

of the tunnels amounts to 41.65m2, with the 

excavated cross-sectional area of 52 to 72.7m2, 

depending on geotechnical conditions. The 

secondary lining blocks are 12.5m long. They 

are carried out as unreinforced structures 

with the exception of the blocks at the 

cross passages. The maximum design speed 

amounts to 250km/h. 

The tunnels were driven using the NATM 

1. ÚVOD

Stavba tunelového řetězce Granitztal navazuje v údolí Lavanttal 

na tunel Koralm (jeho západní úsek KAT3). V údolí Lavanttal bude 

vybudováno zcela nové nádraží. Na toto nádraží již přímo nava-

zují tunely Deutsch Grutschen délky 2,6 km, následuje přesypaný 

(hloubený) úsek a přechod potoka Granitzbach v údolí Granitztal 

délky 0,6 km a tunely Langer Berg délky 2,9 km, celkem tak vznik-

ne tunel délky 6,1 km (obr. 1).

Oblast stavby zahrnuje území jihozápadního okraje údolí 

Lavanttal, dále trasa prochází přes údolí Granitztal do údolí 

Drávy (Jauntal). Jsou podcházeny dva hřbety, nevýrazný hře-

ben Deutsch Grutschen a ostrý, výrazný hřeben Langer Berg 

(786 m n. m.).

ABSTRAKT
„Tunelový řetězec Granitztal“ (Tunnelkette Granitztal) je druhým nejdelším tunelovým komplexem tzv. Koralmské železnice (Koralm-

bahn), která v budoucnu propojí spolkové země Štýrsko a Korutany a je součástí Adriaticko-Baltického železničního koridoru. Spojuje 
údolí Lavanttal a Jauntal a přímo navazuje na 32,9 km dlouhý Koralm tunel. Úsek (řetězec tunelů) se skládá z tunelu Deutsch Grutschen 
(2,6 km), přesypaného tunelu Granitztal (0,6 km) a tunelu Langer Berg (2,9 km). Tunely jsou realizovány jako dva jednokolejné traťové 
tunely s propojkami, ražené pomocí NRTM (vyjma tunelu Granitztal). Článek se věnuje popisu stavby se zaměřením na tunely Langer Berg, 
kde byly ukončeny ražby (kolej č. 1 k 4. 10. 2017 a kolej č. 2 k 17. 12. 2017). Navazuje na článek týkající se navazujících tunelů Deutsch 
Grutschen (Tunel 3/2017).

ABSTRACT
„The Granitztal tunnel chain“ (Tunnelkette Granitztal) is the second longest complex of tunnels on the so-called Koralm railway line 

(Koralmbahn), which will interconnect the federal lands of Styria and Carinthia in the future. It is part of the Baltic-Adriatic railway cor-
ridor. It connects the Laventtal and Jauntal valleys and directly links to the 32.9km long Koralm tunnel. The section (the chain of tunnels) 
comprises the Deutsch Grutschen tunnel (2.6km), the Granitztal false tunnel (0.6km) and the Langer Berg tunnel (2.9km). The tunnels 
are being realised as two single-track running tunnels with cross passages, driven using the NATM (with the exception of the Granitztal 
tunnel). The paper is focused on the description of the project, focusing on the Langer Berg tunnels, where the excavation work has been 
completed (track No. 1 on 04/10/2017 and track No. 2 on 17/12/2017). The paper is a follow-up to the paper concerning the next Deutsch 
Grutschen tunnels (TUNEL 3/2017).

VÝSTAVBA TUNELOVÉHO „ŘETĚZCE“ GRANITZTAL, VÝSTAVBA TUNELOVÉHO „ŘETĚZCE“ GRANITZTAL, 

TUNELY LANGER BERGTUNELY LANGER BERG
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LANGER BERG TUNNELSLANGER BERG TUNNELS
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Obr. 1 Přehledná situace celé stavby
Fig. 1 General layout of the whole construction
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method. In the tender period, the project owner left the decision 

about the selection of the construction method (the NATM or the 

TBM) for the Deutsch Grutschen tunnels to the contractor. The 

selected NATM method was the sole decision of the contractor. It 

was based on the assessment of geotechnical conditions along the 

route. In the case of the Langer Berg tunnels, the NATM method 

was ordered directly. The geotechnical prognosis (assessment of 

geological and geotechnical conditions) was therefore carried out 

with respect to this fact. 

During the realisation, the construction was included as one of 

ÖBB pilot projects into the BIM system. This change brought the 

necessity for gradual change and incorporation of all documents in 

compliance with requirements of this system. 

3. GEOTECHNICAL PROGNOSIS

3.1 Ground types

The environment was characterised on the basis of ÖNORM 

B 2203-1, Part 1 – Cyclical tunnelling and Part 2 – Continual 

tunnelling. The main ground types were determined by a survey 

and the route of the tunnels was divided into eight blocks, 

called ground-related sections, according to their proportional 

representation. 

Excavation support classes were assigned to these sections as 

per cents. The classes were proposed on the basis of the anticipated 

behaviour of unsupported excavations and the expected response of 

the lining-ground system to the excavation. 

The following parameters were used as decisive for the 

description of sediments: 

• isotropic – anisotropic;

• dominant gradation;

• consistence, compaction;

• matrix – components relationship;

• content of clay minerals (possible proportion of swelling 

minerals);

• strength-related and deformational characteristics;

• general ground description.

The following parameters were used for description of rock types:

• isotropic – anisotropic;

• degree of weathering and faulting;

• strength-related and deformational characteristics;

• degree and type of karstifi cation;

• general rock description.

In addition to the above-mentioned characteristics, stress was 

put on the determination of the potential corrosive action of the 

environment to structures. It concerned both ground water and the 

ground environment. 

“The potential for developing sinter” was determined for ground 

water. Basically it is the determination of the risk and rate of 

the potential for clogging of drains in context of the intervals of 

clearing.

The content of calcium, iron and manganese was determined for 

this purpose. 

Abrasiveness was determined from the aspect of the wear of 

drilling tools, but also from the aspect of original considerations 

regarding the possible use of TBMs. The following tests were 

applied: 

• equivalent content of quartz (SiO
2
);

• Cerchar abrasivity index (CAI);

• LCPC index (ABR) – abrasivity;

• LCPC index (AB) – brittleness;

• rubbing weariness – Los Angeles test (LA).

2. STRUČNÝ POPIS STAVBY

Tunely jsou navrženy jako dva jednokolejné tubusy s pevnou 

jízdní dráhou a s propojkami vzdálenými 500 m. Světlý průřez tu-

nelů je 41,65 m2 při ploše výrubu podle geotechnických podmínek 

59 až 72,7 m2. Délka bloků sekundárního ostění je 12,5 m. S výjim-

kou bloků v prostoru propojek jsou realizovány jako nevyztužené. 

Maximální návrhová rychlost je 250 km/h.

Tunely byly raženy metodou NRTM. Při zadání stavby ponechal 

investor volbu metody výstavby (tedy NRTM nebo TBM) v pří-

padě tunelů Deutsch Grutschen na dodavateli. Zvolená metoda 

NRTM byla čistě rozhodnutím dodavatele na základě vyhodnocení 

geotechnických podmínek v trase. V případě tunelů Langer Berg 

byla přímo zadána metoda NRTM. Geotechnická prognóza (zhod-

nocení geologicko-geotechnických podmínek) tedy byla zpracová-

na s ohledem na tuto skutečnost. 

Během realizace byla stavba zařazena jako jeden z pilotních pro-

jektů ÖBB do systému BIM. Tato změna přinesla nutnost postupné 

úpravy a začlenění veškeré dokumentace podle požadavků tohoto 

systému.

3. GEOTECHNICKÁ PROGNÓZA

3.1 Horninové typy

Prostředí bylo charakterizováno na základě ÖNORM B 2203-

1, díl 1 – cyklická ražba a díl 2 – kontinuální ražba. Průzkumem 

byly stanoveny hlavní typy horninového masivu a podle jejich za-

stoupení pak byla trasa tunelů rozdělena na osm celků, nazývaných 

horninové úseky. 

K těmto úsekům byly procentuálně stanoveny třídy vyztužení, 

které byly navrženy na základě předpokládaného chování otevře-

ných výrubů a očekávané reakce systému ostění-hornina na ražbu.

Pro popis sedimentů byly jako rozhodující použity následující 

parametry:

• izotropní – anizotropní;

• dominantní zrnitost;

• konzistence, ulehlost;

• vztah matrix – komponenty;

• obsah jílových minerálů (eventuální podíl bobtnavých);

• pevnostní a přetvárné charakteristiky;

• celkový popis horniny.

Pro popis skalních hornin byly použity:

• izotropní – anizotropní;

• stupeň zvětrávání a porušení;

• pevnostní a přetvárné charakteristiky;

• stupeň a typ zkrasovění;

• celkový popis horniny.

Mimo tyto charakteristiky byl kladen důraz na stanovení možné 

agresivity prostředí na konstrukce. Což se týkalo jak podzemních 

vod, tak i horninového prostředí.

Pro podzemní vody byl určován „potenciál k tvorbě sintru“. 

V podstatě se jedná o stanovení rizika a rychlosti možného ucpává-

ní drenáží v souvislosti s intervalem čištění.

Pro tyto účely byl stanovován obsah vápníku, železa a manganu.

Z hlediska opotřebení vrtných nástrojů, ale i původních úvah 

o možném použití TBM, byla stanovena abrazivita, a to podle ná-

sledujících zkoušek: 

• ekvivalentního obsahu křemene (SiO
2
);

• Cerhar index abrazivity (CAI);

• LCPC index (ABR) – abrazivita;

• LCPC index (AB) – lámavost;

• otlukovost – Los Angeles test (LA).

Dále bylo u sedimentárních hornin stanoveno zaoblení zrn a byla 

stanovena lepivost.



70

28. ročník - č. 2/2019

Further on, rounding of grains and stickiness of sedimentary 

ground were determined. 

No classifi cation system was used for the description and 

classifi cation of rock mass during the documentation phase and 

during the tunnel excavation.

3.2 Proposal for excavation support classes 

Excavation support classes were designed according to the 

following criteria:

• ground type with respect to the ground behaviour and the 

overburden height;

• dimensions and geometry of the excavation;

• face excavation sequences;

• advance of excavation phases and the length of separation of 

faces;

• infl uence of water;

• excavation support type.

The determined excavation support classes contain the following 

information:

• expected behaviour of excavation;

• expected deformational behaviour of the ground-primary 

lining system;

• excavation advance lengths and distances between partial 

excavation faces;

• extent of excavation support;

• rate of excavation support utilisation;

• assignment to a respective tunnel section.

4. GEOLOGICAL STRUCTURE

The geological structure of the Langer Berg tunnel tubes is 

much more varied in comparison with the neighbouring Deutsch 

Grutschen tunnel.

During the survey, 23 cored boreholes were realised for the 

Langer Berg tunnels; 16 of them were subsequently provided 

with casing to be used as hydrogeological holes. The total length 

of the boreholes for the mined section amounted to 2,733m; 

5 boreholes of them at the total length of 1,113m were realised 

as inclined holes. The inclined boreholes were crucial from the 

aspect of the determination of the courses of geological interfaces, 

which are very limited in the case of the inclined boreholes 

(see Fig. 2).

4.1  Geological structure – tunnels Langer Berg 
– Granitztal valley

The portals of the mined section are located at the interface 

between unconsolidated Quaternary sediments and weakly 

consolidated Neogene sediments. Both lithological units were 

described in the previous paper (TUNEL 3/2017). In brief, there 

are: 

Pro popis a zatřídění horninového masivu, jakožto i během do-

kumentace v průběhu ražeb nebyla používána žádná klasifi kace.

3.2 Návrh tříd vyztužení

Třídy vyztužení byly navrženy podle následujících kritérií:

• horninového typu s ohledem na chování horniny a výšku nad-

loží;

• velikosti a tvaru výrubu;

• členění výrubu;

• postupu fází ražby a délkou odstupů;

• vlivu vody;

• typem vyztužení a zajištěním.

Stanovené třídy vyztužení pak zahrnují následující informace:

• očekávané chování výrubu;

• očekávané deformační chování systému hornina – primární 

ostění;

• délky záběrů a odstupy výrubů;

• rozsah zajištění a vyztužení;

• míru využití vyztužení;

• zařazení k příslušnému tunelovému úseku.

4. GEOLOGICKÁ STAVBA

Horninová stavba tunelů Langer Berg je v porovnání se soused-

ními tunely Deutsch Grutschen výrazně pestřejší.

Během průzkumu bylo pro ražené tunely Langer Berg realizo-

váno 23 jádrových vrtů, z nichž 16 bylo následně vystrojeno jako 

hydrogeologické. Celková délka vrtů pro raženou část byla 2733 m, 

z čehož 5 vrtů o celkové délce 1113 m bylo realizováno jako šikmé. 

Obr. 2 Podélný geologický řez tunelem Langer Berg 
Fig. 2 Longitudinal geological section through the Langer Berg tunnel

Obr. 3 Jemnozrnné jezerní sedimenty, překryté zvětralinami neogénních sedi-
mentů, údolí Granitztal, stavební jáma přesypaného tunelu
Fig. 3 Fine-grained lacustrine sediments overlaid by weathered Neogene sedi-
ments; Granitztal valley; construction site of the false tunnel
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Šikmé vrty byly zásadní z hlediska stanovení průběhu geologických 

rozhraní, který je v případě svislých vrtů velmi omezené (obr. 2).

4.1 Geologická stavba – tunely Langer Berg – údolí 
Granitztal

Portály ražené části jsou umístěny na rozhraní nezpevněných 

kvartérních a slabě zpevněných neogenních sedimentů. Oba litolo-

gické celky již byly popsány v předchozím článku (Tunel 3/2017). 

Ve stručnosti se jedná o:

4.1.1 Kvartérní (fl uviální) sedimenty 
Výplň  údolí Granitztal je tvořena jemnozrnnými až středně zrn-

nými jezerními sedimenty („Stauseesedimente“), uloženými bě-

hem poslední doby ledové (Würm). Převážně plastické až vysoce 

plastické jílovitoprachovité hlíny s měkkou až tuhou konzistencí 

s proměnlivým obsahem jemného písku. Místy pak hlinité až hru-

bozrnné písky.

Maximální mocnost zhruba 25 m v severní části stavební jámy 

se postupně k jihu snižovala. Okrajové části jámy pak byly tvoře-

ny zvětralinami Granitztalských vrstev (písky, štěrky) s postupným 

přechodem do nezvětralých pískovců a slepenců (obr. 3).

4.1.2 Neogén
Patří sem neogenní (miocén) sedimenty tzv. Granitztalské pánve 

(Granitztaler Becken). 

Jsou tvořené slabě zpevněnými prachovci, pískovci a slepenci 

respektive nepravidelným střídáním těchto hornin. Ražba v tomto 

souvrství probíhala do staničení TM 1278, resp. 1301.

Tyto horniny litologicky i geomechanicky odpovídaly prostředí tu-

nelu Deutsch Grutschen. A nijak zvlášť se ani nelišilo jejich chování.

Výplň granitztálské pánve je ohraničena strmým, k severu uklo-

něným zlomem, za nímž následují horniny označované souhrnně 

„Permomesozoikum“.

4.1.3 Permomesozoikum
Pod souhrnný název Permomesozoikum byly zařazeny skalní 

horniny, v nichž probíhala zbývající část ražeb tunelů Langer Berg.

Postupně ve směru ražby (sever → jih) byly zastiženy:

• křídové karbonáty souvrství Gosau – vápence, dolomity, vápe-

naté slínovce a brekcie;

• horniny triasu: vápence, dolomity;

• horniny souvrství Werfen;

• střídání pískovců a jílovitých břidlic s obsahem anhydritu 

a sádrovce;

• permské pískovce, slepence 

a prachovce.

Poloha jednotlivých souvrství je 

patrná z podélného řezu (obr. 4), 

z morfologie je dobře patrná rozdíl-

ná pevnost jednotlivých souvrství.

4.1.4 Křídové horniny
Na neogenní souvrství navazo-

valy svrchně křídové karbonáty 

souvrství Gosau – vápence, dolo-

mity, vápenaté slínovce a brekcie. 

Pro toto souvrství byl typický str-

mý sklon vrstev směrem k severu. 

Mimo vrstevních ploch byla horni-

na porušena nepravidelným systé-

mem puklin, které byly vyhojeny 

kalcitem a dolomitem. 

Pevnost těchto hornin se měla po-

dle průzkumu pohybovat v rozmezí 

10–190 MPa, s hodnotou pro 75 % 

4.1.1 Quaternary (fl uvial) sediments 
The fi lling of the Granitztal valley is formed by fi ne-grained 

to medium-grained lacustrine sediments („Stauseesedimente“) 

deposited during the last Ice Age (Würm). It comprises mostly 

plastic to highly plastic clayey – silty loams with soft to stiff 

consistency with variable content of fi ne-grained sand. Locally 

there is loamy to coarse-grained sand. 

The maximum thickness of approximately 25m in the northern 

part of the construction pit gradually decreased towards the south. 

Peripheral parts of the pit were formed by solid products of 

weathe ring of the Granitztal Formation (sand, gravel) with gradual 

transition to non-weathered sandstone and conglomerates (see 

Fig. 3). 

4.1.2 Neogene
Neogene (Miocene) sediments of the so-called Granitztal Basin 

(Granitztaler Becken) formed by weakly solidifi ed siltstone, 

sandstone and conglomerates, respectively by irregular alternation 

of those rock types. The tunnel excavation through this formation 

continued up to tunnel chainage meter TM 1278 and 1301, 

respectively. 

Lithologically and geomechanically, those rock types corres-

ponded to the environment of the Deutsch Grutschen tunnel. Nor 

their behaviour differed too much. The fi lling of the Granitztal 

Basin is bordered by a steep north-dipping fault, behind which 

there are rock types designated collectively as the „Permo-

mesozoic“.

4.1.3 Permomesozoic
The rock types through which the excavation of the remaining 

part of the Langer Berg tunnel continued were classifi ed under the 

collective name of Permomesozoic. 

Gradually in the direction of excavation (north → south), the 

following rock types were encountered:

• Gosau Formation Cretaceous carbonates – limestone, dolomite, 

calcareous marlstone and breccias;

• Triassic rock types: limestone, dolomite;

• Werfen Formation rock types;

• alternation of sandstone and clayey schist containing anhydrite 

and gypsum;

• Permian sandstone, conglomerates and siltstone.

Obr. 4 Výřez z podélného geologického řezu 
Fig. 4 Cutout from the longitudinal profi le

neogén Neogene

křída – karbonáty Cretaceous – carbonates

trias – dolomity Trias – dolomites

trias – břidlice – pískovce Trias – shale – sandstone 

perm – pískovce, prachovce Permian – sandstone, siltstone

kvartérní terasa Quaternary terrace

Langer Berg
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Positions of individual formations are obvious from the 

longitudinal section (see Fig. 4); the different strengths of individual 

formations are well obvious from the morphology. 

4.1.4 Cretaceous rock types
The Neogene formations were followed by Upper-Cretaceous 

carbonates of the Gosau Formation – limestone, dolomite, 

calcareous marlite and breccias. The steep dipping of the layers 

towards north was typical for this formation. With the exception of 

bedding planes, the rock was disturbed by an irregular system of 

fi ssures, which were healed by calcite and dolomite. 

According to the survey, the strength of those rock types was to 

vary between 10–190MPa, with the value between 40–60MPa for 

75 percent of samples. The results of the tests conducted during the 

tunnel excavation on which the immediate measurements using the 

Point Load Test and subsequent laboratory tests were carried out, 

subsequently corresponded to those values. 

4.1.5 Triassic rock types
The Triassic period was represented by the following three basic 

formations:

Prevailing massive dolomite (Wettersteindolomit), locally 

dolomitic breccias. Those rock types provided an environment most 

favourable for the tunnel excavation. The excavation proceeded 

with the support provided by steel fi bre reinforced shotcrete and 

a limited application of radial anchors. In terms of the strength, the 

Triassic rock types did not differ from the Cretaceous rock types. 

Those rock types were locally affected by karstifi cation. Cavities 

which developed due to corrosion of original discontinuities, some 

of them water-bearing, were encountered most frequently. Empty 

cavities as well as fi lled or partially fi lled cavities occurred (see 

Fig. 5). Sudden and strong infl ows of water, which not always 

were successfully intercepted, posed the biggest problem for the 

excavation. 

4.1.6 Tabular to bedded dolomite and limestone 
These rock types of rock form a layer several metres to 30m 

(maximum) thick on the Mesozoic carbonate base. This rock type 

distinguished itself by a typical “cubic sugar” structure developing 

on the basis of very similar spacing of joints and continuous 

orthogonal fi ssures and bedding planes. The rock strength varied 

from 10 to 130MPa, with the value for 75% of samples between 

50–70MPa. But the rock structure has the crucial infl uence on the 

behaviour of those rock types (see Fig. 6). 

4.1.7 Werfen Formation
It is typical by alternation of sandstone and clayey schists 

containing gypsum and anhydrite. Alternation of rock types with 

very different geomechanical properties together with marked 

tectonic faulting caused high anisotropy of the environment. 

The thickness of the sandstone and schist layers varied within the 

range of several centimetres to fi rst decimetres. The main structural 

element is represented by the bedding, respectively schistosity, but 

the rock was also affected by a number of more distinctive failures. 

The strengths ranged from 2MPa to 50MPa (schist) and from 

5MPa to 150MPa (sandstone). The substantial range of values was 

caused fi rst of all by the infl uence of the large number of variously 

healed discontinuities in the samples, which fundamentally affected 

the tests. 

The presence of sulphates is typical for the Werfen Formation. The 

survey identifi ed the presence of gypsum. But even a considerable 

presence of anhydrite was proved during the excavation. It 

signifi cantly swells in the presence of water (according to literature 

by up to 62%), (see Figures 7 and 8). This fact called for additional 

vzorků v rozsahu 40–60 MPa. Přičemž těmto hodnotám následně 

odpovídaly i výsledky zkoušek odebraných během ražby, na nichž 

byly provedeny jednak okamžitá měření metodou Point Load Test 

i následné laboratorní zkoušky.

4.1.5 Horniny triasu
Trias byl zastoupen třemi základními formacemi, a to:

Převážně masivními dolomity (Wettersteindolomit), lokálně do-

lomitickými brekciemi. Tyto horniny poskytovaly nejpříznivější 

prostředí pro ražbu. Ta probíhala pouze se zajištěním stříkaným 

drátkobetonem s omezeným použitím radiálních kotev. Pevnostně 

se horniny triasu nelišily od hornin křídy.

Lokálně byly tyto horniny postiženy krasověním. Zastiženy byly 

zejména dutiny vzniklé korozí původních diskontinuit, z nichž ně-

které byly zvodnělé. Vyskytovaly se dutiny jak volné, tak vyplně-

né, či částečně vyplněné zvětralinami (obr. 5). Největším problé-

mem pro ražby pak byly náhlé a vydatné přítoky vody, které se ne 

vždy povedlo včas zachytit.

4.1.6 Lavicovité až vrstevnaté dolomity a vápence
Tyto horniny tvoří na bázi mezozoických karbonátů polohu moc-

nou od několika metrů do maximálně 30 m. Hornina se vyznačovala 

typickou strukturou „kostkového cukru“ vznikající na základě velice 

podobné vzdálenosti a průběžnosti ortogonálních puklin a ploch vrs-

tevnatosti. Pevnost horniny se pohybovala v rozsahu 10–130 MPa, 

s hodnotou pro 75 % vzorků v rozsahu 50–70 MPa. Zásadní vliv na 

chování těchto hornin však má právě jejich struktura (obr. 6).

4.1.7 Werfenské souvrství
Je typické střídáním pískovců a jílovitých břidlic obsahujících 

sádrovec a anhydrit. Střídání hornin s velmi rozdílnými geomecha-

nickými vlastnostmi, spolu s výrazným tektonickým porušením 

způsobovalo vysokou anizotropii prostředí. 

Mocnost poloh pískovců a břidlic se pohybovala v rozmezí ně-

kolika cm do prvních dm. Hlavním strukturním prvkem je vrstev-

natost, respektive břidličnatost, hornina však byla porušena i řadou 

výraznějších poruch. 

Pevnosti hornin se pohybovaly v rozsahu od 2 MPa do 50 MPa 

(břidlice) a od 5 MPa do 150 MPa (pískovce). Výrazný rozsah hod-

not byl způsoben zejména vlivem velkého počtu různě vyhojených 

diskontinuit ve vzorcích, které zásadně ovlivňovaly zkoušky.

Pro Werfenské souvrství je typická přítomnost sulfátů. V prů-

zkumu byla stanovena přítomnost sádrovce. Během ražby se však 

prokázala i výrazná přítomnost anhydritu, který v přítomnosti vody 

Obr. 5 Dolomit, dolomitická brekcie, zkrasovatělý úsek tunelu Langer Berg 1
Fig. 5 Dolomite, dolomitic breccias, karstifi ed section of the Langer Berg 1 
tunnel
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changes in the excavation support and subsequent measures after 

completion of the excavation. 

It was at the same time expected that a wider fault zone fi lled 

with cataclasites, attended by increased infl ows of water, will be 

encountered at the interface between the Werfen Formation and 

Permian sandstone. But the passage through this fault zone during 

the course of the excavation got by without more signifi cant problems 

and without the necessity for changes in the excavation support. 

4.1.8 Permian sandstone, conglomerates and siltstone

Basically there were two lithological complexes with the main 

difference between them lying in different gradations. In the case 

of coarse-grained rock types, there were mostly coarse-grained 

sandstone layers with layers of conglomerates, whilst in the case 

of fi ne-grained rock types there were siltstone and fi ne-grained 

sandstone. Red up to brown-red colour was typical for the entire 

formation (with the exception of hydrothermally affected layers, 

where the rock was mostly light grey). 

The sandstone and conglomerates had the character of massive 

up to tabular rock, without distinct bedding. As a whole, they 

were disturbed by several systems of discontinuous fi ssures which 

predetermined the disintegration into cuboid up to polyedric blocks.

The conglomerates contained in particular quartz boulders with 

the maximum diameter up to several centimetres. 

The strength of those rock types was affected by the type of 

cement and, locally, by hydrothermal effects. The average values 

of unconfi ned compressive strength varied between 10MPa and 

40MPa; in locations with more distinct proportion of quartz 

cement the strength range increased approximately to 50MPa to 

150MPa. The hydrothermally affected layers were characterised by 

a visually different colour; in these locations, the rock was mostly 

light grey. In the locations of most intense affection the rock with 

the strength within the order of single MPa crumbled. But the 

changed colour not always meant reduction of strength and the 

layers where strength did not much differ from the unaffected rock 

were quite frequent (see Fig. 9). 

Fine-grained sandstone and siltstone were characterised by 

fl uent, little distinct transition between individual types. In the case 

of sandstone, bedding was more distinct in comparison with fi ne 

lamination in the case of siltstone. 

The strength values ranged mostly from 5MPa to 20MPa.

výrazně bobtná (podle literatury až o 62 %), (obr. 7 a 8). Tato sku-

tečnost si vynutila dodatečné úpravy vyztužení i následná opatření 

po dokončení ražeb. 

Současně se předpokládalo, že na rozhraní Werfenského souvrst-

ví a permských pískovců se nachází širší poruchové pásmo vyplně-

né kataklasity, doprovázené zvýšenými přítoky vody. Během ražby 

se však průchod touto poruchovou zónou obešel bez výraznějších 

problémů a bez nutnosti úprav vyztužení. 

4.1.8 Permské pískovce, slepence a prachovce
V podstatě se jednalo o dva litologické celky, které se lišily hlav-

ně rozdílnou zrnitostí. V případě hrubozrnných se jednalo převážně 

o hrubozrnné pískovce s polohami slepenců, v případě jemnozrn-

ných pak o prachovce a jemnozrnné pískovce. Pro celé souvrství 

byla typická červená až hnědočervená barva (s výjimkou hydroter-

málně ovlivněných poloh, kde byla hornina převážně světle šedá). 

Pískovce a slepence měly charakter masivní až lavicovité horni-

ny, bez zřetelné vrstevnatosti. Jako celek byly porušeny více systé-

my neprůběžných puklin, které předurčovaly rozpad na kvádrovité 

až polyedrické bloky.

Obr. 6 Vrstevnaté dolomity a vápence s patrnou „strukturou kostkového cuk-
ru“, tunel Langer Berg 2
Fig. 6 Bedded dolomite and limestone with the “cubic sugar” structure; Lan-
ger Berg 2 tunnel

Obr. 7 Detail anhydritu (modrý a šedomodrý minerál), tunely Langer Berg
Fig. 7 Detail of anhydrite (blue and grey-blue mineral), the Langer Berg 
Tunnels

Obr. 8 Detail sádrovce (masivní, růžová a vláknitá bílá varianta), tunely Langer 
Berg
Fig. 8 Detail of gypsum (massive, pink and fi brous white variant), the Langer 
Berg Tunnels
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4.1.9 Quaternary sediments in the area of southern portal 

The area of the southern portal, located near the village of Eis, 

lies at the boundary between the slopes of the Langer Berg ridge 

and the about 100m deeper cut valley of the Drave River. This 

morphological position predestined the, in essence most diffi cult, 

geotechnical conditions on the whole route. These conditions 

required, among other things, a change in the design and shifting 

of the mined portals towards the pit. 

The initial sections of the tunnel excavation proceeded solely 

through the environment formed by a terrace of the Drave River. 

The terrace was formed by alternation of gravel, sand and a smaller 

proportion of a fi ne-grained component. The sediments were 

characterised by minimum density (mostly loose) and minimum 

cohesion, which was in substance only substituted by natural 

moisture (see Fig. 10). 

The grain-size curve fl uently changed in the sand layers, within 

the formwork of the layers; mostly silty layers and lentil-shaped 

bodies were locally encountered. Gravel formed layers from several 

decimetres to about 2m thick. They contained polymictic, rounded 

grains up to 50cm in diameter. Sand content was variable; layers 

consisting solely of screened boulders without any admixture were 

encountered there. 

After the passage through the terrace sediments, soils followed at 

the base of the slope – clayey-silty soils, locally with a high content 

of plant residues, remains of a former marsh located at the mouth 

of a lateral brook ending in the fl at valley of the Drave River. Those 

materials were characterised by high plasticity and large content of 

water. The thickness of this layer amounted to 3m. 

Slope gravel formed mostly by sharp-edged fractures of Permian 

sandstone was encountered under this layer. The size of the 

fractures varied from 2 to 15mm. The high content of the fi ne-

grained component, owing to which this material was capable of 

maintaining large amount of water, was typical. After excavating 

the gravel, when the stress got relieved, the gravel behaved 

virtually as slushy up to liquid mass (in substance it had the 

character of mud). Despite this fact, visible dripping or fl owing 

of water from the gravel did not occur. Nor the seeping of water 

into the surrounding more permeable sediments did happen. This 

phenomenon in substance made impossible the initial attempts to 

drain this material at least partially (see Fig. 11). 

Slepence obsahovaly zejména valouny křemene s maximálním 

průměrem do několika cm. 

Pevnost těchto hornin byla ovlivňována typem tmelu a lokálně 

pak hydrotermálními vlivy. Průměrné hodnoty pevnosti v prostém 

tlaku se tak pohybovaly v rozmezí 10 MPa až 40 MPa, v místech 

s výraznějším podílem křemitého tmelu pevnost stoupala zhruba 

na rozmezí 50 MPa až 150 MPa. Polohy s hydrotermálním ovliv-

něním se vyznačovaly vizuálně odlišnou barvou, hornina zde byla 

převážně světlešedá. V místech nejintenzivnějšího ovlivnění byla 

hornina drobivá s pevností v řádu jednotek MPa. Změna barvy však 

ne vždy znamenala i redukci pevnosti a časté byly i polohy, kde se 

pevnost nijak neodlišovala od neovlivněné horniny (obr. 9). 

Jemnozrnné pískovce a prachovce se vyznačovaly plynulým, 

málo zřetelným přechodem jednotlivých typů. V případě pískovců 

byla zřetelnější vrstevnatost oproti jemné laminaci v případě pra-

chovců.

Penosti hornin se pohybovaly převážně v rozsahu 5 MPa až 

20 MPa.

4.1.9 Kvartérní sedimenty v oblasti jižního portálu
Oblast jižního portálu situovaná u obce Eis se nachází na roz-

hraní svahů hřebene Langer Berg a zhruba o 100 m hlouběji zaříz-

nutého údolí řeky Drávy. Tato morfologická pozice předurčovala 

v podstatě nejobtížnější geotechnické podmínky v celé trase. Tyto 

si mimo jiné vyžádaly i změnu projektu a posun ražených portálů 

směrem do jámy.

Úvodní úseky ražeb probíhaly výhradně v prostředí terasy řeky 

Drávy. Ta byla tvořena střídáním štěrků, písků a menším podílem 

jemnozrnné složky. Sedimenty se vyznačovaly minimální ulehlostí 

(převážně kypré) a minimální soudržností, kterou v podstatě pouze 

nahrazovala přirozená vlhkost (obr. 10).

V polohách písku docházelo k plynulým změnám zrnitosti 

v rámci vrstev, místy se vyskytovaly převážně prachovité polohy 

a čočky. Štěrky tvořily polohy o mocnostech od několika dm do 

zhruba 2 m. Obsahovaly polymiktní, zaoblená zrna do velikosti 

(průměru) až 50 cm. Obsah písku byl proměnlivý, nacházely se 

polohy složené pouze z vytříděných valounů bez jakékoliv příměsi.

Po průchodu terasovými sedimenty následovaly zeminy při úpatí 

svahu. Šlo o jílovitoprachovité zeminy, místy s vysokým obsahem 

rostlinných zbytků, pozůstatek bývalého močálu, nacházejícího se 

na vyústění bočního potoka do plochého údolí Drávy. Tyto mate-

riály se vyznačovaly vysokou plasticitou a velkým obsahem vody. 

Mocnost této polohy dosahovala do 3 m.

Obr. 9 Kalota v permských hrubozrnných pískovcích (spodní část) a jemnozrn-
ných pískovcích až prachovcích (horní, tmavší část), Langer Berg 
Fig. 9 Top heading in Permian coarse-grained sandstone (lower part) and fi ne-
-grained sandstone to siltstone (the upper, darker part), the Langer Berg 

Obr. 10 Terasové sedimenty řeky Drávy v jižní portálové jámě tunelu Langer 
Berg
Fig. 10 Terrace sediments of the Drave River in the southern portal pit of the 
Langer Berg tunnel
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The quantity of larger fragments grew gradually with the 

advancing excavation, which slowly passed to massive sandstone. 

First the fractured sandstone surface continued for 30m virtually 

in parallel with the top heading bottom. Subsequently the bedrock 

heaved at an angle of ca 35° and the full-face excavation got to 

sandstone (see Fig. 12).

The excavation of the sections formed by the Quaternary 

sediments continued up to the transition to sandstone protected by 

canopy tube pre-support (15m long, ca 5m overlaps). 

The top headings were divided into minimally 9 excavation 

sequences. The partial headings were immediately stabilised with 

welded mesh and shotcrete and were anchored using regularly pre-

bored 12m long IBO anchors with walers. 

With respect to the conditions, an invert was carried out in the 

top heading. It was removed immediately after the installation of 

the next canopy tubes and the whole profi le was closed. Drilling 

for vertical IBO anchors was carried out up to the level of rock 

(max. ca 12m) with the aim of limiting deformations of the top 

heading. 

4.2 Hydrogeology 

Hydrogeological conditions in the Langer Berg tunnels were 

connected with the more variable ground environment, both as far 

as the amount of water fl owing into the excavation and its chemical 

composition were concerned. 

The initial part driven through the Neogene Formation 

corresponded to Deutsch Grutschen tunnels and no more signi-

fi cant infl ows were essentially encountered. With the excavation 

advancing, signifi cant infl ows were associated mainly with 

lithological borders and karstic structures in carbonates. 

Those conditions were anticipated by the survey. For that reason 

20 to 22m long, 64mm in diameter boreholes were carried out 

ahead of the excavation face for refi ning the conditions ahead of the 

face in each risk section. The boreholes overlapped approximately 

5m, which represented drilling virtually every other day. 

The initial more marked water infl ows were connected with the 

Neogene – Mesozoic interface at chainages TM 1280 (LB1) and 

TM 1300 (LB2), respectively. 

The largest infl ows came from karstic structures and fi ssures. 

The boreholes ahead of the excavation face were carried out 

even in these cases; their substantiation turned out, for example, 

at chainage TM 1468.1 of the LB1 tunnel, where a borehole hit 

a cavern connected with the fi ssure system, fi lled with water. The 

amount of water fl owing from the borehole reached 20L/s, but the 

yield gradually decreased (see Fig. 13). 

Coincidentally, a break in the top heading excavation followed 

and the excavation of the bench and bottom was being fi nished. 

During this break the amount of water fl owing from the cavities 

signifi cantly dropped and the subsequent excavation already 

encountered empty karstic cavities. 

The excavation through the Werfen Formation was associated 

with smaller groundwater infl ow rates in the orders up to dl/s. But 

the presence of gypsum and anhydrite posed problems.

Of course, very high sulphate corrosivity of water was connected 

with the presence of sulphates. The SO
4
 content in water locally 

reached up to 2300mg/L (corrosivity degree XA2). It led to the 

necessity for using cements with the adequate class of resistance 

to this environment.

As a result of the inclined dipping of the layers, water with high 

content of sulphates was encountered even in the Permian rock 

environment. 

Pod touto vrstvou se nacházely svahové štěrky, tvořené převážně 

ostrohrannými úlomky permských pískovců. Velikost úlomků se 

pohybovala od 2 do 15 mm. Typický byl vysoký obsah jemnozrn-

né složky, díky němuž byl tento materiál schopen udržet vysoké 

množství vody. Po odtěžení, kdy došlo k uvolnění napjatosti, se 

tyto štěrky chovaly prakticky jako rozbřídavé až tekuté (v podsta-

tě měly charakter bláta), přesto však nedocházelo k viditelnému 

odkapávaní nebo odtékání vody. Nedocházelo ani k prosakování 

vody do okolních propustnějších sedimentů. Tento jev v podstatě 

znemožnil prvotní pokusy o alespoň částečné odvodnění tohoto 

materiálu (obr. 11).

S postupem ražby docházelo k postupnému přibývání větších 

fragmentů pískovců a k pozvolnému přechodu do pevných pískov-

ců. Rozpukaný povrch pískovců procházel nejprve 30 m prakticky 

rovnoběžně se dnem kaloty. Následně došlo ke zdvihu skalního 

podloží pod úhlem cca 35° a ražba přešla v plném profi lu do pís-

kovců (obr. 12).

Ražba úseků v kvartérních sedimentech probíhala až do pře-

chodu do pískovců pod ochranou mikropilotových deštníků délky 

15 m s přesahem cca 5 m.

Kaloty byly rozděleny na minimálně 9 dílčích výrubů. Dílčí vý-

ruby byly okamžitě stabilizovány sítí a stříkaným betonem a kot-

veny pravidelně převrtávanými IBO kotvami délky 12 m s rozná-

šecími převážkami. 

Obr. 11 Dílčí výrub kaloty, střídání svahových písků a fl uviálních sedimentů, 
šedé vrstvičky injektáže z mikropilotových deštníků, tunel Langer Berg 1
Fig. 11 Top heading excavation sequence, alternation of slope sand and fl uvial 
sediments; thin grey layers of grout from canopy tube pre-support, Langer 
Berg 1 tunnel

Obr. 12 Přechod sedimentů do permských hrubozrnných pískovců, tunel Lan-
ger Berg 2
Fig. 12 Transition of sediments to Permian coarse-grained sandstone, Langer 
Berg 2 tunnel
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Monitoring of the chemism of the water infl ows encountered, 

with the focus on corrosivity, was part of the documentation. 

Checking measurements, fi rst of all focused on the content of 

sulphates, were conducted even retroactively in the locations of 

infl ows through the primary lining. 

Recording and categorisation of all infl ows through the lining 

was carried out on the basis of project owner’s requirements. It was 

carried out at a minimum distance behind the excavation face and, 

subsequently, before the blinding shotcrete under the waterproofi ng 

membrane was applied. The result lay in an unwrapped longitudinal 

section with infl ows categorised according to the infl ow yields and 

the description of the possible sinter on the lining marked in it. 

The reason lay in the effort to determine the locations with more 

intense development of sinter in the drainage system, for the 

S ohledem na podmínky byla v kalotě realizována protiklenba. 

Ta byla odstraněna bezprostředně po navrtání dalšího mikropiloto-

vého deštníku, kdy byl uzavírán celý profi l. Pro omezení deformací 

kaloty byly v patě navrtány svislé IBO kotvy, až do úrovně skalní 

horniny (max. cca 12 m).

4.2 Hydrogeologie 

Hydrogeologické podmínky v tunelech Langer Berg souvisely 

s pestřejším horninovým prostředím. A to jak co do množství přité-

kající vody, tak i do jejího chemického složení.

Úvodní část v neogénu odpovídala tunelům Deutsch Grutschen 

a v podstatě zde nedocházelo k výraznějším přítokům. S postupem 

ražby pak byly výrazné přítoky spojené zejména s litologickými 

hranicemi a s krasovými strukturami v karbonátech. 

Obr. 13 Přítok vody z předvrtu v krasové struktuře Langer Berg 1
Fig. 13 Water infl ow from borehole ahead of excavation face in karstic structu-
re, Langer Berg 1 tunnel

Obr. 14 Poddajné elementy („Stauchelemente“), tunel Langer Berg
Fig. 14 Yielding elements („Stauchelemente“), Langer Berg tunnel

Obr. 15 Schéma vyztužení v prostředí s výskytem anhydritu, příčný řez
Fig. 15 Excavation support chart in environment with occurrence of anhydrite, cross-section

2,30

dělená čelba (dle geotechnických podmínek)
excavation sequence (according to geotechnical conditions

čelbové kotvy kalota
anchors into excavation face – top heading
IBO kotvy L=12 m s roznášecím prvkem (dle potřeby) 
IBO anchors L= 12m with a spreading element (as needed)

přechod jádro/dno ca. -0,8
transition bench/bottom ca. -0.8

primární ostění jádro + dno primary lining bench + bottom
stříkaný beton ds=40 cm shotcrete ds=40cm

jádro + dno
bench + bottom

samozávrtné jehly, ocelové trubky
L=4 m, Ø vnější 51 mm, c/c=25 cm
počet dle potřeby
self-drilling spiles, steel tubes
L=4m, Ø outer 51mm, c/c=25cm
as needed

kalota
top heading

dodatečná výztuž additional reinforcement
jádro + dno, vnější bench + bottom, external 
1 vrstva sítě AQ60 1 layer of AQ60 mesh

zajištění čelby jádro + dno support of heading bench + bottom
stříkaný beton ds=5 cm – 10 cm (lokálně) 
shotcrete ds=5cm – 10cm (locally)
1 vrstva sítě AQ50 (lokálně) dle potřeby 
1 layer of A50mesh (locally) as needed

primární ostění kalota primary lining – top heading 
stříkaný beton ds=40 cm shotcrete ds=40cm
síť AQ60 vnější AQ60 mesh external
síť AQ60 vnitřní AQ60 mesh internal
příhradový rám 95/20/30 lattice girder 95/20/30

SN kotvy L=4 m SN anchors L=4m
jádro + dno bench + bottom

SN kotvy L=4 m SN anchors L=4m
kalota top heading

+6,98

+0,75

±0,000

2,
40

2,
40

2,40

ca. 8,00
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needs of subsequent drainage maintenance. Nevertheless, there 

is a question whether this documentation can be used for the 

subsequent maintenance. 

5. TUNNEL EXCAVATION PROCESS

The marked variability of the geology of the Langer Berg tunnels 

was the reason for the selection of the tunnelling method for the entire 

chain of tunnels. It led to the selection of the NATM in comparison 

with the TBM method, which was also under consideration. After 

the experience from projects in the surroundings and the completed 

excavation of tunnels, this selection turned out to be correct. 

The method of the Langer Berg tunnel excavation did not 

principally differ from the excavation of the Deutsch Grutschen 

tunnels (TUNEL 3/2017). More signifi cant differences were 

connected only with the passage through rock types containing 

anhydrite and incoherent sediments in the area of southern 

portals. 

The excavation support classes were again designed with 

a minimum and maximum amount and system of reinforcement, 

respectively. In this way, the interval of usability of individual 

support elements within the framework of the particular class was 

clearly determined. 

The beginning of the excavation through Neogene sediments 

lasted up to chainage TM 61.6 and 57.7, respectively, in excavation 

class N SVT 6, under the protection of 15m long canopy tube 

pre-support (advance length of 1.3m), two layers of AQ 60 

welded mesh, 30cm thick layer of shotcrete and 6m long IBO 

anchors (4 pcs/round). Excavation sequences were applied as 

needed. 

With the gradually improving conditions, the canopy tubes 

were replaced with pipe spiles (hollow pipes without or with the 

possibility of using bits; in essence an economic variant of IBO 

anchors). More signifi cant reduction of the support rate started at 

Tyto podmínky byly předpokládány průzkumem. Proto pro 

upřesnění podmínek před čelbou byly v každém rizikovém úse-

ku předvrtávány 20 až 22 m dlouhé předstihové vrty o průměru 

64 mm. Přesah vrtů byl zhruba 5 m, což představovalo vrtání prak-

ticky každý druhý den.

První výraznější přítoky vody tak byly spojeny s rozhraním neo-

gén – mesozoikum ve staničení LB1 TM 1280, resp. 1300 v LB2.

K nejvyšším přítokům pak docházelo z krasových struktur a puk-

lin. I zde byly prováděny předvrty, jejich opodstatnění se ukázalo 

např. ve staničení TM 1468,1 tunelu LB1, kdy byla navrtaná vodou 

vyplněná dutina spojená s puklinovým systémem. Množství vyté-

kající vody dosahovalo 20 l/s, přičemž docházelo k pozvolnému 

poklesu vydatnosti (obr. 13).

Shodou okolností následovala přestávka ražby kaloty a probíhala 

doražba jádra a dna, po tuto dobu došlo k výraznému poklesu množ-

ství vody v dutinách a následující ražba již zastihla volné krasové 

dutiny.

Ražba ve Werfenských vrstvách byla spojena s menšími přítoky 

podzemní vody v řádech do dl/s. Problematická však byla přítom-

nost sádrovce a anhydritu.

S přítomností sulfátů byla samozřejmě spojená i velmi vysoká sí-

ranová agresivita vody. Obsah SO
4
 ve vodě dosahoval místy hodno-

ty až 2300 mg/l (stupeň agresivity XA2). Což vedlo k nutnosti po-

užít cementy s odpovídající třídou odolnosti vůči tomuto prostředí.

Vlivem šikmého uložení souvrství pak byly vody s vysokým ob-

sahem síranů zastiženy i v prostředí permských hornin. 

Součástí dokumentace bylo sledování chemismu zastižených 

přítoků vody vzhledem k agresivitě. Kontrolní měření zejména na 

obsah sulfátů byla prováděna i zpětně v místech přítoků skrz pri-

mární ostění.

Na základě požadavku investora bylo prováděno i zaznamenání 

a kategorizace všech přítoků skrz ostění. Toto se provádělo s mini-

málním odstupem za ražbou a následně před nástřikem podklad-

Obr. 16 Schéma vyztužení v prostředí s výskytem anhydritu, podélný řez
Fig. 16 Excavation support chart in environment with occurrence of anhydrite, longitudinal section

přechod 
jádro/dno ca. -0,8

transition 
bench/bottom ca. -0.8

SN kotvy L=4 m 
SN anchors L=4m
kalota 
top heading

SN kotvy L=4 m
SN anchors L=4m
jádro + dno
bench + bottom

čelbové kotvy jádro + dno anchors into excavation face bench + bottom
IBO kotvy L=12 m, s roznášecím prvkem (dle potřeby) 
IBO anchors L= 12m, with a spreading element (as needed)

dodatečná výztuž dna vnitřní 
additional bottom reinforcement internal 
1 vrstva sítě AQ60 
1 layer of AQ60 mesh

dočasný zásyp dle potřeby stavby
temporary backfi ll as required 
by management

zajištění čelby jádro + dno support of heading bench + bottom
stříkaný beton ds=5 cm – 10 cm (lokálně) shotcrete ds=5cm – 10cm (locally)
1 vrstva sítě AQ50 (lokálně) dle potřeby 1 layer of A50mesh (locally) as needed

dno kaloty 
top heading bottom

primární ostění kalota 
primary lining – top heading 
síť AQ60 vnější 
AQ60 mesh external
síť AQ60 vnitřní 
AQ60 mesh internal
příhradový rám 95/20/30 
lattice girder 95/20/30

kalota
top heading

jádro + dno
bench + bottom

čelbové kotvy kalota
anchors into excavation face 
– top heading
IBO kotvy L=12 m
s roznášecím prvkem 
(dle potřeby) 
IBO anchors L= 12m
with a spreading element 
(as needed)

zajištění čelby kaloty
top heading face support
stříkaný beton ds=5 cm – 10 cm 
(lokálně)
shotcrete ds=5cm – 10cm 
(locally)
1 vrstva sítě AQ50 
(lokálně) dle potřeby 
1 layer of A50mesh 
(locally) as neede

samozávrtné jehly, ocelové trubky L=4 m
self-drilling spiles, steel tubes L=4m

primární ostění jádro + dno 
primary lining – bench + bottom
síť AQ60 vnější AQ60 mesh external
síť AQ60 vnitřní AQ60 mesh internal
příhradový rám 95/20/30 
lattice girder 95/20/30
(každý druhý napojený na kalotu) 
every other connected to top heading)
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chainage TM 88.9. The excavation support class was changed to 

N SVT 3 with the advance step 1.7m long, two layers of AQ 50 

mesh, 4m long SN anchors (6/8 pieces per round) and the lining 

25cm thick. 

After the passage from Neogene to Mesozoic rock types, the ex-

cavation support class was changed to PM SVT 3 and PM SVT 2. 

The support with a 15cm thick layer of fi bre reinforced shotcrete 

without lattice girders was used for class PM SVT 2, at the round 

length of 2.2m. 

After the passage through the Werfen Formation, there was 

an assumption that a wider fault zone fi lled with cataclasites, 

accompanied by increased water infl ows, would be encountered 

at the interface between the Werfen Formation and the Permian 

sandstone. 

A procedure was prepared for this alternative and the deformations 

expected to be in the order of decimetres. It used yielding elements 

inserted in two rows into the primary lining (see Fig. 14). 

The purpose of the installation of yielding elements is to “absorb” 

deformations of the rock mass and mitigate the effect of deformations 

on the primary lining in the initial phase after completion of the 

excavation operations. At that time the deformations associated 

with enormous loads acting on the lining rapidly grow. At the same 

time the strength of shotcrete in the space immediately before the 

excavation face gradually starts to grow. It means that the danger of 

damaging the primary lining appears, possibly even problems with 

maintaining the required tunnel profi le occur. 

The yielding elements are installed into longitudinal grooves in 

the primary lining, usually in two rows, exceptionally four (mainly 

at large profi les). 

But the conditions encountered were signifi cantly better and 

the excavation through this zone did not require application of 

additional measures. Conversely, application of special measures 

was necessary for the passage through the zone with the content 

of anhydride. 

The modifi ed excavation class SVT 4 (see Figures 15 and 16) 

was used for this section. The following main modifi cations were 

carried out:

• using a “deeper inverted arch”, which means deepening of 

the bottom to 2.3m in comparison with the standard depth of 

1.8m;

• increasing the thickness of the primary lining to 40cm;

• enlarging the profi le so that the installation of the increased-

thickness primary lining with the thickness of 60cm was 

possible;

• radial grouting fans were realised at the beginning and 

ends of those sections; they separated the sections from the 

surroundings and, fi rst of all, prevented the possible water 

infl ows. 

The other diffi cult sections were represented by the southern 

portal sections, where the upper edge of the construction pit was 

close to a road. Instability manifestations occurred already at the 

beginning of the excavation of the construction pit despite the 

continual stabilisation of the slopes. Quaternary clayey-silty soils 

with interbeds of organic sediments and sand were encountered 

there. The unfavourable geomechanical properties of those 

materials further deteriorated the irregularly deposited, water-

bearing horizons and lentil-shaped bodies. 

Attempts to drain this environment were carried out step-by-step 

using several methods (vertical boreholes with pumps, moderately 

raising boreholes with gravity or vacuum drainage systems. But the 

irregular alternation of impermeable and permeable layers made the 

implementation of any effective drainage system impossible. The 

ního betonu pod izolaci. Výsledkem byl rozvinutý podélný řez se 

znázorněnými přítoky podle vydatnosti a s popisem eventuálního 

sintru na ostění. Důvodem byla snaha o přesnější vymezení míst 

s intenzivnější tvorbou sintru v drenážním systému pro potřeby 

následné údržby. Je však otázkou, zda lze tuto dokumentaci při ná-

sledné údržbě reálně využít. 

5. ZPŮSOB RAŽBY

Výrazná pestrost geologie tunelů Langer Berg byla důvodem 

ke zvolení způsobu ražby celého řetězce tunelů a vedla ke zvole-

ní NRTM oproti uvažovanému TBM. Po zkušenostech z okolních 

staveb a realizovaných ražbách se tato volba ukázala jako správná.

Způsob ražby tunelů Langer Berg se nijak zásadně neodlišoval 

od ražeb tunelů Deutsch Grutschen (Tunel 3/2017). Výraznější roz-

díly byly spojeny pouze s průchodem horninami s obsahem anhy-

dritu a v nesoudržných sedimentech v oblasti jižních portálů.

Třídy výrubu byly opět navrženy s minimálním a maximálním 

množstvím a způsobem vyztužení. Tím byl jasně stanoven interval 

použitelnosti jednotlivých vyztužovacích prvků v rámci dané třídy.

Úvod ražeb v neogénních sedimentech probíhal do staničení 

61,6 TM (resp. 57,7) ve třídě N SVT 6, pod ochrannou mikropilo-

tových deštníků délky 15 m a délkou záběru 1,3 m, dvěma sítěmi 

AQ 60, stříkaným betonem tloušťky 30 cm a kotvami IBO délky 

6 m, 4 ks/záběr. Podle potřeby s dělenou čelbou.

S postupným zlepšováním podmínek byly deštníky nahrazeny 

trubkovými jehlami (duté trubky bez, nebo s možností použití ko-

runky, v podstatě ekonomická varianta IBO kotev). Od staničení 

TM 88,9 došlo k výraznější redukci vyztužení a přechodu na třídu 

N SVT 3, s délkou záběru 1,7 m, dvěma sítěmi AQ 50, kotvami SN 

délky 4 m (6/8 ks/záběr) a ostěním 25 cm.

Po přechodu z neogénu do hornin permomesozoika došlo k pře-

třídění na třídy PM SVT 3 a PM SVT 2. Kde ve třídě PM SVT 2 

bylo při záběru 2,2 m použito zajištění nástřikem 15 cm vláknobe-

tonu, bez rámů.

Po průchodu Werfenským souvrstvím byl předpoklad, že na roz-

hraní Werfenského souvrství a permských pískovců se nachází šir-

ší poruchové pásmo vyplněné kataklasity, doprovázené zvýšenými 

přítoky vody.

Pro tuto alternativu a očekávané deformace v řádech dm byl 

připraven postup s využitím poddajných elementů vkládaných ve 

dvou řadách do primárního ostění (obr. 14). 

Účelem instalace poddajných elementů je „zachycení“ deforma-

cí horninového masivu a zmírnění účinku deformací na primární 

ostění v úvodní fázi po provedení výrubu. V tuto dobu dochází 

k rychlému nárůstu deformace spojeného s enormním zatížením 

primárního ostění. Současně pevnost stříkaného betonu v prosto-

ru bezprostředně za čelbou teprve postupně narůstá. Dochází tedy 

k nebezpečí poškození primárního ostění, eventuálně k problémům 

s dodržením požadovaného profi lu díla.

Poddajné elementy jsou osazovány do podélných štěrbin v pri-

márním ostění zpravidla ve dvou řadách, výjimečně ve čtyřech (ze-

jména u velkých profi lů).

Zastižené podmínky však byly výrazně lepší a ražba tímto pás-

mem se obešla bez nutnosti nasazení dodatečných opatření. Zvlášt-

ní opatření bylo naopak nutné použít pro průchod zónou s obsahem 

anhydritu.

Pro tuto část byla použita upravená třída výrubu SVT 4 (obr. 15, 

16). Hlavními úpravami bylo:

• použití „hlubší klenby dna“, tedy prohloubení dna na 2,3 m 

oproti standardní hloubce 1,8 m;

• zvýšení síly primárního ostění na 40 cm;
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• zvětšení profi lu tak, aby umožnil instalaci zesíleného sekun-

dárního ostění o tloušťce 60 cm;

• na začátku a konci těchto úseků byly realizovány radiální vějí-

ře injektáží, které úseky oddělily od okolí a zejména zamezují 

možným přítokům vody.

Druhým obtížnějším úsekem pak byly jižní portálové úseky, 

kde horní hrana stavební jámy těsně navazovala na komunikaci. 

Již během počátku hloubení stavební jámy došlo i přes průběžné 

zajišťování svahů k projevům nestability. Byly zde zastižené kvar-

térní jílovitoprachovité zeminy s vložkami organických sedimentů 

a písků. Nepříznivé geomechanické vlastnosti těchto materiálů ješ-

tě zhoršovaly nepravidelně uložené, zvodnělé horizonty a čočky. 

Postupně byly provedeny pokusy na odvodnění tohoto prostředí, 

a to hned několika způsoby (vertikální vrty s čerpadly, mírně do-

vrchní vrty s gravitačním nebo vakuovým odvodněním). Nepravi-

delné střídání nepropustných a pro-

pustných poloh však znemožnilo 

jakékoliv účinné odvodnění. Odvod-

ňovací vrty byly použity i pro doprů-

zkum, ale jen potvrdily nerovnoměr-

né uložení kvartérních sedimentů.

Z těchto důvodů bylo hloubení za-

staveno, a naopak se již vyhloubená 

část postupně stabilizovala vytvoře-

ním cca 3 m silného tělesa vyztuže-

né zeminy. Základem bylo naváže-

ní a hutnění terasových sedimentů 

v kombinaci s geotextilií. Portálová 

stěna tak byla posunuta cca o 50 m. 

Ražby pak byly zahájeny z posunuté 

portálové stěny.

Následná ražba probíhala pod 

ochranou mikropilotových deštníků 

délky 15 m (úvodní portálový 18 m) 

s přesahem 5 m. Čelba byla místy 

dělena až na 11 dílčích výrubů, které 

drainage boreholes were used even for completion of the survey, 

but they only confi rmed the irregular deposition of Quaternary 

sediments.

The excavation work was suspended for the above-mentioned 

reasons and, conversely, the already fi nished part of the excavation 

was gradually stabilised by creating a ca 3cm thick reinforced 

soil body. The operation was based on depositing and compacting 

terrace sediments in combination with geotextile. In this way the 

portal wall was shifted by ca 50m. The excavation started from the 

shifted portal wall. 

The subsequent tunnel excavation proceeded under the protection 

of canopy tube pre-support with 15m long tubes (the initial portal 

section was 18m long) and 5m overlapping. The excavation face 

was locally divided into up to 11 partial sequences, which were 

always stabilised, immediately after removing the muck, with 

Obr. 17 Schéma vyztužení v prostředí kvartérních sedimentů, příčný řez
Fig. 17 Excavation support chart in environment formed by Quaternary sediments, cross-section
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shotcrete, welded mesh and IBO 

anchors installed into the excavation 

face (the number of the sequences was 

determined according to the current 

conditions at the face). 

An invert was realised in the top 

heading abutment after two or three 

excavation rounds. The abutment width 

was increased to 60cm and IBO anchors 

were installed into the top heading 

abutment for the reason of reducing the 

deformations of the tunnel profi le and 

the overburden. The anchors rested on 

the Permian sandstone, the surface of 

which was gradually getting close to 

the excavation surface. 

The whole profi le was closed 

after completion of the top heading 

excavation protected by the current 

canopy tube pre-support and completion 

of drilling for the subsequent canopy tube pre-support (see Figures 

17 and 18). 

6. GEOTECHNICS, MONITORING 

The geotechnical and geological monitoring did not at all differ 

from that which was used at the Deutsch Grutschen tunnels and 

was fully within the competence of the project owner. 

The geological documentation comprised documents from 

one heading a day. Slopes of the excavated pits and all relating 

boreholes were documented in parallel. 

The convergence measurement profi les installed comprised 

seven measurement points (5 points in the top heading, 2 points 

in the bench). The standard spacing of the profi les was 15m, 

but they were always installed in the way guaranteeing the zero 

measurement immediately after the installation. For that reason 

the shortest time of the zero measurement was the primary task, 

instead of the exact distance. In the area of the fault zones and cross 

passages the spacing of the convergence measurement profi les was 

reduced to 10 to 5m. 

In the area of the southern portal, increased attention was paid to 

deformations of the surface and the infl uence of the underground 

excavation on the road and a building in the vicinity.

Apart from detailed information about deformations in the 

underground and on the surface, it was possible to monitor the 

differences following from the history of deformations in the 

excavation surroundings measured 

prior to the installation of convergence 

measurement points (see Figures 19 and 

20). The curves show the development 

of deformations for individual mea-

surement stages and the particular mea-

surement point. 

The proportion of deformations which 

can pass (in this case ca 2/3) without 

being measured within the framework 

of convergence measurements (the 

example is certainly affected by low 

geomechanical parameters of the 

environment and the low overburden) 

is obvious from the comparison of the 

graphs. 

byly vždy bezprostředně po odtěžení stabilizovány stříkaným beto-

nem, sítí a kotveny čelbovými IBO kotvami (počet dílčích výrubů 

byl stanovován podle aktuálních podmínek na čelbě).

Po dvou až třech záběrech byla realizována protiklenba v kalotě. 

Pro omezení deformací jak profi lu, tak i nadloží bylo realizováno 

rozšíření paty kaloty šířky cca 60 cm a do paty kaloty navrtány 

IBO kotvy, které byly opřeny o permské pískovce, jejichž povrch 

se postupně blížil k výrubu.

Celý profi l byl uzavírán po doražení kaloty pod aktuálním dešt-

níkem a navrtáním dalšího mikropilotového deštníku (obr. 17, 18).

6. GEOTECHNIKA, MONITORING 

Geotechnický a geologický monitoring se nijak neodlišoval od 

tunelů Deutsch Grutschen a byl zcela v kompetenci investora.

Geologická dokumentace zahrnovala dokumentaci jedné čel-

by denně. Souběžně byly dokumentovány svahy hloubených jam 

a veškeré související vrty.

Konvergenční profi ly byly osazeny jako sedmibodové (5 bodů 

kalota, 2 opěří). Vzdálenost profi lů byla standardně 15 m, ale vždy 

tak, aby bylo zajištěno nulté měření bezprostředně po osazení. Ne-

byla proto primární přesná vzdálenost, ale co nejkratší čas nulté-

ho měření. V oblasti poruchových zón a propojek byla vzdálenost 

konvergenčních profi lů snížena na 10 až 5 m.

V oblasti jižního portálu byla věnována zvýšená pozornost de-

Obr. 19 Průběh sedání vrcholu kaloty, tunel Langer Berg 2, jih
Fig. 19 History of settlement of top-heading crown, Langer Berg 2 tunnel, south 

Obr. 20 Průběh sedání povrchu, vývoj poklesové kotliny po průchodu tunelu LB 2, tunel Langer Berg, jih
Fig. 20 History of settlement of the surface, development of settlement trough after the passage of tunnel LB 2, 
Langer Berg tunnel, south

zářez LB – jih – komunikace
cutting LB – south – road

deformace po výrubu LB 2
deformation after excavation LB 2

deformace po výrubu LB 1
deformation after excavation LB 1

se
dá

ní
 (

m
m

)
se

ttl
em

en
t (

m
m

)

ko
m

un
ik

ac
e 

R
oa

d

se
dá

ní
 (

m
m

) 
se

ttl
em

en
t (

m
m

)

pe
vn

á 
sk

al
ní

 h
or

ni
na

 c
a.

 o
d 

T
M

 6
4

m
as

si
ve

 r
oc

k 
ca

 fr
om

 T
M

 6
4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

os
a 

ko
le

je
 č

. 1

tr
ac

k 
ax

is
 N

o.
 1

os
a 

ko
le

je
 č

. 2

tr
ac

k 
ax

is
 N

o.
 2

-200

-180

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20



81

28. ročník - č. 2/2019

“Geotechnical quarter-of-hour meetings” attended by the NATM 

technician, geologist and geotechnical engineer from the side of the 

project owner and the main site manager on behalf of the contractor 

were held daily. The most important events of the previous day 

were discussed at the meetings. 

 A brief assessment of current conditions and measurements 

were carried out and the next excavation procedure was approved. 

Changes in the excavation procedure were fully in the competence of 

the team representing the project owner, but logically, the contactor 

tried to give notice in advance. In the case that any unexpected 

event took place, measures, changes in excavation support and 

procedures were realised immediately, without unnecessary delays. 

The overall assessment in the presence of the project owner and 

other participants in the construction took place once a month. 

7. CONCLUSION

This paper complements the idea of the whole Granitztal 

tunnel after completion of the excavation. Despite the fact that it 

is technically a single tunnel, the differences in its three parts are 

obvious. First of all, the geological and geotechnical variability 

of the environment of the Langer Berg tunnel is noticeable. It 

was the reason for the range of not always successful procedures 

and measures which were applied within the framework of one 

construction project. 

The same as it was described regarding the Deutsch Grutschen 

tunnels, the solutions to problems associated with the tunnel 

excavation were fully in the competence of the team present on 

site. The advantage of operative attitude within the framework of 

the NATM, both from the technical and economic aspects, was 

clearly proved. 

The advantage of the choice of the excavation method in 

comparison with the construction sites on this rail line (but also 

other sites) was proved. The currently “sceptical” opinion on 

the NATM in comparison with the TBM method is evidently 

incorrect. The adaptability of the NATM is still clear advantage 

in geologically variable environment, rock types with low 

geomechanical parameters and water-bearing horizons. When 

the individual activities during the excavation are coped with and 

are correctly coordinated, it is possible to achieve comparable 

performance even in the long term. 

The necessity for good quality of the design preparation even 

prior to the selection of the excavation method clearly follows from 

the above-mentioned facts. Subsequently it is still possible to refi ne 

the information within the framework of supplementary designing 

phases, with the chosen method and excavation procedure taken 

into account. 

Mgr. JIŘÍ ZMÍTKO, 
zmitko@3-g.cz, 3G Consulting Engineers, s.r.o.w

formacím povrchu a vlivu ražby na komunikaci, eventuálně blíz-

kou budovu.

Kromě detailních informací o deformacích podzemí a povrchu 

bylo možné sledovat rozdíly vyplývající z průběhu deformací 

v okolí výrubu před osazením konvergenčních profi lů (obr. 19, 20). 

Křivky ukazují vývoj deformací pro jednotlivé etapy měření a mě-

řičský profi l.

Z porovnání grafů je zřejmé, jak velká část deformací může pro-

běhnout (v tomto případě cca 2/3), než jsou vůbec změřeny v rámci 

konvergenčních měření (příklad je samozřejmě ovlivněn nízkými 

geomechanickými parametry prostředí a nízkým nadložím).

Denně pak probíhala „geotechnická čtvrthodinka“, které se ze 

strany investora účastnili NRTM technik, geolog, geotechnik a za 

dodavatele pak hlavní stavbyvedoucí. Zde byly probrány nejdůle-

žitější události předešlého dne. Bylo provedeno krátké zhodnocení 

aktuálních podmínek a měření a odsouhlasen další postup. Změny 

v postupu ražby byly zcela v kompetenci týmu zastupujícího inves-

tora, logicky však byla snaha dodavatele s předstihem upozornit. 

V případě, že došlo k nějaké neočekávané události, byla opatření, 

změny vyztužení a postupů, realizována okamžitě, bez zbytečných 

prodlev.

Celkové zhodnocení za účasti investora a ostatních účastníků 

stavby pak probíhalo jednou měsíčně.

7. ZÁVĚR

Článek doplňuje představu o celé trase Tunnelkette Granitztal 

poté, co byly ukončeny ražby. Ač se technicky jedná o jeden tunel, 

je zřejmá odlišnost jeho tří částí. Výrazná je zejména geologická 

a geotechnická pestrost prostředí tunelů Langer Berg, kvůli které 

byla v rámci jedné stavby užita celá řada ne vždy běžných postupů 

a opatření.

Tak jak bylo popsáno u tunelů Deutsch Grutschen, byla řešení pro-

blémů souvisejících s ražbami zcela v kompetenci týmu přítomného 

na stavbě. A jasně se prokázala výhoda operativního přístupu v rám-

ci zásad NRTM, a to jak po technické, tak i ekonomické stránce.

Při srovnání se stavbami na této trase (ale i jiných) se prokázala 

výhoda volby metody ražby. V současnosti poněkud „skeptický“ 

náhled na NRTM oproti TBM je evidentně nesprávný. V geologic-

ky pestrém prostředí, horninách s nízkými geomechanickými para-

metry a zvodnělých horizontech je adaptabilita NRTM stále jasnou 

výhodou. Při zvládnutí a koordinaci jednotlivých činností během 

ražby je pak možno dosahovat i dlouhodobě srovnatelných výkonů.

Z těchto skutečností jasně vyplývá nutnost kvalitní přípravy pro-

jektu ještě před vlastní volbou způsobu ražby. Následně pak lze ješ-

tě v rámci doplňujících fází projektu upřesnit informace již podle 

vybrané metody a způsobu ražby.

Mgr. JIŘÍ ZMÍTKO, 
zmitko@3-g.cz, 3G Consulting Engineers, s.r.o.

Recenzoval Reviewed: Ing. Libor Mařík
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INTRODUCTION

The longest railway tunnels in the Czech Republic were brought 

into service at the end of last year. The tunnels are located on the 

railway corridor III, on the Prague – Plzeň railway line (see Fig. 1). 

The two single-track tunnels with their length of nearly 4.2km were 

constructed using a modern technology of mechanical tunnelling 

using a tunnelling shield, sometimes referred to as the TBM 

method. In terms of the structure, the lining of the main tunnel 

tubes is formed by pre-cast concrete segments. The tunnel tubes are 

interconnected by eight cross passages supported with primary and 

fi nal linings, which are realised using the New Austrian Tunnelling 

Method (the NATM). The trackwork in the tunnels is formed by 

slab track from a pre-cast concrete type system. The BIM model 

usable for the tunnel management was required by the project 

owner within the as-built construction design. The BIM model can 

be apprehended as a digital twin of the construction, a 3D CAD 

computer model placed into a survey coordinate system the elements 

of which also contain non-graphical information (material, volume, 

construction time etc.), which can be also connected to other parts 

of the construction documentation (protocols from construction 

period, a maintenance plan etc.). 

REQUIREMENTS FOR BIM MODEL

Because the BIM defi nition has not been fully clarifi ed yet, it 

was fi rst necessary to identify the needs of individual users of the 

future model. For this purpose, a part of the single-track tunnel 

was modelled in the geometry of a typical cross-section, which was 

ÚVOD

V závěru loňského roku byly uvedeny do provozu nejdelší že-

lezniční tunely v ČR, které jsou situovány na III. železničním ko-

ridoru, na trati Praha – Plzeň (obr. 1). Dva jednokolejné tunely se 

svou délkou téměř 4,2 km byly vybudovány moderní technologií 

mechanizovaného tunelování, pomocí razicího štítu, někdy uvádě-

no jako metoda TBM. Stavebně je ostění hlavních tunelů tvořeno 

prefabrikovanými betonovými segmenty. Tunelové trouby jsou 

vzájemně propojeny osmi příčnými chodbami, které jsou realizo-

vány Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM) s primárním 

a defi nitivním ostěním. Železniční svršek v tunelech tvoří pevná 

jízdní dráha z prefabrikovaného typového systému. V rámci doku-

mentace skutečného provedení stavby byl požadován investorem 

BIM model využitelný pro správu tunelu. BIM model lze chápat 

jako digitální dvojče skutečné stavby, 3D počítačový CAD model 

umístěný v geodetickém souřadném systému, jehož prvky obsahují 

také negrafi cké informace (materiál, objem, doba výstavby apod.), 

které mohou být propojeny také na další části dokumentace stavby 

(protokoly z výstavby, plán údržby apod.). 

POŽADAVKY NA BIM MODEL

Tím, že defi nice BIM ještě není zcela vyjasněná, bylo nutné 

nejprve identifi kovat potřebu jednotlivých uživatelů budoucího 

modelu. Pro tento účel byla vymodelována část jednokolejné-

ho tunelu v geometrii vzorového příčného řezu, která byla před-

ložena na Generální ředitelství SŽDC (GŘ SŽDC), které určuje 

koncepci BIM. To následně vyvolalo dílčí jednání s příslušnými 

ABSTRAKT
Metoda Building Information Modeling (BIM) bude od roku 2022 povinná pro nadlimitní veřejné zakázky v ČR [1]. Tímto krokem chce 

stát jakožto dobrý hospodář digitalizovat sektor stavebnictví a za stejné peníze postavit a udržovat více staveb než dosud. V září 2017 byla 
proto vládou České republiky schválena „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“ [2], která formou pilotních projektů vytvoří 
metodiky a standardy pro její plošné rozšíření. Ejpovické tunely se tak staly pokynem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pilotním 
projektem BIM jak pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), tak pro Metrostav (MTS). BIM zde byl zadán v rámci dokumentace sku-
tečného provedení stavby tak, aby ho mohl využívat správce tunelu pro údržbu. Protože ale žádný BIM v předchozích stupních projektu na 
Ejpovických tunelech nebyl realizován, bylo zapotřebí si projít celým procesem od začátku. Článek tedy mapuje jednotlivé postupy a kroky, 
které bylo nutné učinit, aby užití metody BIM bylo efektivní a přinosné, a to jak pro projekční a realizační fázi, tak pro správu tunelu.

ABSTRACT
The Building Information Modelling method (BIM) will be obligatory for over-limit public procurement orders in the Czech Republic 

from 2022 [1]. By this step the state, as a good manager, wants to digitalise the sector of civil engineering and, at the same money, im-
plement and maintain more construction projects than before. In September 2017 the government of the Czech Republic approved for that 
purpose the “Concept of introducing the BIM method in the Czech Republic” [2], which will, through pilot projects, create methodologies 
and standards for its wide spreading. In this context, the Ejpovice tunnels became, through a direction of the State Fund of Transport 
Infrastructure, a pilot BIM project for both the Railway Infrastructure Administration, state organisation, and the company of Metrostav. 
The BIM was ordered here within the framework of the as-built documentation so that it could be used by the tunnel administrator for 
maintenance purposes. However, because no BIM had been realised at previous degrees of the Ejpovice tunnels design, it was necessary to 
pass through the entire process from the beginning. So the paper maps individual processes and steps which had to be made so that the use 
of the BIM method was effective and contributing both for the designing and realisation phases and for the tunnel management. 

EJPOVICKÉ TUNELY – BIM PRO NEJDELŠÍ EJPOVICKÉ TUNELY – BIM PRO NEJDELŠÍ 

ŽELEZNIČNÍ TUNELY V ČRŽELEZNIČNÍ TUNELY V ČR

EJPOVICE TUNNELS – BIM FOR LONGEST EJPOVICE TUNNELS – BIM FOR LONGEST 

RAILWAY TUNNELS IN THE CRRAILWAY TUNNELS IN THE CR

MARTIN KRÁTKÝ, PETR SVOBODAMARTIN KRÁTKÝ, PETR SVOBODA
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organizačními jednotkami SŽDC: investorem stavby – Stavební 

správou západ (SSZ), správcem objektů železniční infrastruktury 

– Okresním ředitelstvín Plzeň (OŘ Plzeň), správcem geodetických 

údajů – Správou železniční geodezie Praha, pracoviště Plzeň (SŽG 

Praha, pracoviště Plzeň) a Hasičskou záchrannou službou (HZS) 

zabezpečující zásah v tunelu.

Z těchto pracovních setkání vzešly požadavky na strukturu BIM 

modelu, kde základní jednotkou pro správce tunelů je tunelový pás, 

ke kterému se eviduje systém údržby. Dílčí dělení na jednotlivé prs-

tence ostění defi nující lokální popis tunelového pásu je pak výhod-

né jak pro zhotovitele (MTS), tak pro investora (SSZ) pro popis 

postupu výstavby a ocenění díla. Pro správce geodetických údajů 

(SŽG) je rozhodující mít data o infrastruktuře v souřadném systému 

S-JTSK a pro HZS by bylo vhodné využití modelu ve virtuální rea-

litě k simulaci zásahu v tunelu a urychlení tak rozhodovací činnosti.

SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ

Základem metody BIM je společné datové prostředí, kde jsou 

uloženy jediné platné dokumenty, ke kterým přistupují všich-

ni účastníci procesu. Tím, že Ejpovické tunely byly zadány jako 

pilotní projekt BIM pro správu tunelů, byla struktura společného 

datového prostředí přizpůsobena předpisu SŽDC S6 – dokumen-

tace pro správu tunelu. BIM model má podle tohoto předpisu své 

místo v oddílu 2 – Provozní dokumentace tunelu, části 5 – Soubor 

ostatní dokumentace, a je pomocí negrafi ckých vlastností spárován 

s obsahem tohoto předpisu. BIM model tak slouží jako grafi cký 

rozcestník pro orientaci v této dokumentaci a při následné správě 

tunelů bude sloužit pro adresné zapisování systému údržby.

STRUKTURA BIM MODELU

BIM model skutečného provedení stavby by měl vycházet z pro-

jektového modelu předchozích stupňů dokumentace se zapracová-

ním změn během výstavby. Je tedy založen na teoretické – přes-

né geometrii defi nované příčnými řezy. Hustota příčných řezů je 

přizpůsobena charakteru geometrie, kde v přímé části je použita 

menší hustota řezů než v oblouku. Podrobněji k této problematice 

viz další kapitoly nebo kompletně ve [3].

submitted to the General Directorate of the Railway Infrastructure 

Administration, state organisation, (hereinafter referred to as the 

SŽDC), which defi nes the BIM concept. This act subsequently 

initiated partial negotiations with respective organisational units 

of the SŽDC: the project owner – the Civil Engineering Ad mi ni-

stration West (hereinafter referred to as the SSZ), the administrator 

of railway infrastructure objects – the Plzeň Regional Directorate 

(hereinafter referred to as OŘ Plzeň), the administrator of topo-

graphic data – the Administration of Railway Topography Prague, 

Plzeň workplace (hereinafter referred to as SŽG Praha, Plzeň 

workplace) and the Fire Rescue Service (hereinafter referred to as 

the HZS) securing intervention into the tunnel. 

Requirements for the BIM model structure arose from those 

working meetings. In the model, the basic unit for the tunnel 

administrator is a tunnel block to which the maintenance system is 

assigned and recorded. Partial dividing into lining rings defi ning the 

local description of a particular tunnel block is then advantageous 

for both the contractor (Metrostav, hereinafter referred to as 

MTS) and the project owner (SSZ) for the description of the 

construction process and evaluation of the works. Deciding for the 

Administration of railway topography (the SŽG) is to have data on 

the infrastructure in the uniform trigonometric cadastral system, 

whilst the use of the model in virtual reality for the simulation of 

an intervention in a tunnel, thus acceleration of decision-making 

activities, would be useful for the HZS. 

COMMON DATA ENVIRONMENT 

The BIM method is based on the common data environment 

where the only valid documents accessed by all participants in the 

process are stored. Due to the fact that the Ejpovice tunnels were 

defi ned as a pilot BIM project for the administration of tunnels, 

the structure of the common data environment was adapted to 

the SŽDC regulation S6 – Documents for tunnel administration. 

According to this regulation, the BIM model has got its place in 

section 2 – Tunnel operation documentation, part 5 – Set of other 

documents. It is paired with the content of this regulation through 

non-graphical properties. The BIM model therefore serves as 

foto Petr Hybský photo Petr Hybský

Obr. 1 Vjezdový portál Ejpovických tunelů (Pražský portál)
Fig. 1 Entrance portal of Ejpovice tunnels (Prague portal) 
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a graphical signpost for orientation in this documentation and will 

serve for addressable recording of the maintenance system during 

the subsequent management of the tunnels. 

BIM MODEL STRUCTURE

The as-built BIM model of construction should be based on the 

design model from preceding documentation degrees with the 

changes carried out during the construction incorporated into them. 

It means that it is based on theoretical exact geometry defi ned by 

cross-sections. The spacing of cross-sections is adapted to the 

geometry character, where tighter spacing of cross-sections is 

used for straight sections than those for curves. For more details 

regarding those problems see the following chapter or, for complete 

information, in [3].

Cross passages

Cross passages were modelled fi rst by their axes with the local 

chainage giving the gallery length (see Fig. 2). The primary 

lining was further modelled by the design thickness. Owing to 

the chainage of the gallery axis, it is possible to insert other non-

graphical properties into the BIM model, for example excavation 

process protocols. This interconnection can be active or passive, as 

it is so also in the case of our BIM model, where the gallery axis 

chainage is used for common searching in excavation documents. 

Nothing more is necessary for documenting of the as-built state 

of the primary lining. In addition, it follows from the essence of 

the lining being a temporary structure that this information is 

rather marginal for the administrator. It is necessary regarding the 

problems of modelling of primary linings to point out that detailed 

modelling of each advance step along the tunnel seems to us to 

be unnecessary. The testifying value is provided rather by the 

excavation support class displayed in detail in a partial BIM model, 

as it is customary at common excavation documentation, which can 

be used for detailed evaluation. Through this decision, the volume 

of the represented 3D data will be signifi cantly reduced and the 

BIM model will run smoothly when it is presented on commonly 

used computers. 

The fi nal lining of the cross passages was modelled for individual 

blocks and lining elements, always related to the axis of the cross 

passage. At some lining elements complicated as far as their shape 

was concerned – for example the neck – it turned out that the 

BIM model can be used effectively for the determination of the 

reported amount. For the purpose of comparison, standard drawing 

documents are presented and cross-sections are marked in Fig. 3. 

The reported amount and the BIM model of the neck with the non-

graphical property, the volume of the element, are determined from 

them. But these properties of the BIM model 

are usable rather for the phase of preparation 

and realisation of the tunnel than for its 

management. 

Tunnel axis

The work proceeded from partial models of 

individual cross passages to the main tunnels 

(see Fig. 4). The tunnel axis was always 

modelled on a part of the respective track axis, 

with the beginning and end in a characteristic 

point so that it was easily connectible to the 

overall track design. The geometries of the 

tunnel axis and the track axis derived from it 

(rail tracks, tunnel linings) contained elements 

which are not defi nable in 3D (e.g. transition 

curves). It was necessary for modelling of 

Příčné propojovací chodby

Příčné propojovací chodby byly modelovány nejprve svojí osou 

s lokálním staničením, udávajícím délku chodby (obr. 2). Primár-

ní ostění bylo dále modelováno svojí návrhovou tloušťkou a díky 

staničení osy chodby lze do BIM modelu vložit další negrafi cké 

vlastnosti, kterými jsou například protokoly ražeb. Toto propojení 

může být aktivní nebo pasivní, jako je tomu i v případě tohoto BIM 

modelu, kde staničení osy chodby slouží pro běžné vyhledávání 

v dokumentaci ražeb. Více pro dokumentaci skutečného provede-

ní stavby není nutné k primárnímu ostění defi novat, navíc z jeho 

podstaty – dočasné konstrukce – jde spíše o podružnou informaci 

pro správce. K problematice modelování primárního ostění obecně 

u podzemních staveb je nutné podotknout, že podrobné modelová-

ní každého záběru po délce tunelu se jeví jako zbytečné. Vypoví-

dající hodnotu má spíše podrobně zobrazená třída výrubu v dílčím 

BIM modelu, tak jako je zvykem u běžné dokumentace ražeb, kte-

rou lze použít pro podrobné ocenění. Tímto rozhodnutím dojde ke 

značné úspoře zobrazených 3D dat a hladkému běhu BIM modelu 

při zobrazování na běžně používaných počítačích.

Defi nitivní ostění propojovacích chodeb bylo modelováno po jed-

notlivých blocích a prvcích ostění vždy na osu propojovací chodby. 

U některých tvarově složitých prvků ostění – například krček – se 

ukázalo, že BIM model lze efektivně využít pro stanovení vykazo-

vaného množství. Pro porovnání je na obr. 3 zobrazena standardní 

výkresová dokumentace a vyznačeny řezy, ze kterých se stanovuje 

vykazované množství a BIM model krčku s negrafi ckou vlastností, 

kterou je objem prvku. Tyto vlastnosti BIM modelu jsou však využi-

telné spíše pro fázi přípravy a realizaci tunelu, než pro jeho správu. 

Osa tunelu

Od dílčích modelů jednotlivých příčných propojovacích chodeb 

bylo postupováno k hlavním tunelům (obr. 4). Osa tunelu byla vždy 

modelována na části příslušné osy koleje, se začátkem a koncem 

Obr. 2 Dílčí model příčné propojovací chodby č. 1 s rozrážkou pro trafostanici
Fig. 2 Partial model of cross passage No. 1 with a side tunnel stub for trans-
former station 

Obr. 3 Výkresová dokumentace a BIM model krčku
Fig. 3 Drawings and BIM model of the neck
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v charakteristickém bodu tak, aby byla snadno připojitelná do cel-

kového kolejového řešení. Geometrie osy tunelu a osy koleje a od ní 

odvozené konstrukce (kolejové pásy, ostění tunelu) obsahovaly prv-

ky, které nejsou defi novatelné ve 3D (např. přechodnice). Pro mode-

lování těchto prvků bylo nutné využít náhradu ve formě polygonu, 

u kterého je následně kontrolováno limitní vzepětí oblouku, tj. přes-

nost BIM modelu. Tato problematika je podrobněji popsána v [3].

Hlavní tunely

U ražeb Ejpovických tunelů metodou TBM je ostění tvořeno 

jedním typem univerzálního prstence, který je zkosený a jehož 

postupným natáčením kolem osy tunelu je určeno směrové vedení 

tunelu. Z toho tedy plyne, že do doby vyražení záběru a zjištění 

skutečného výrubu tak není zřejmé, v jaké pozici bude prstenec osa-

zen. Bylo navrženo celkem 15 pozic natočení prstence tak, aby jed-

notlivé segmenty v postupně jdoucích prstencích po sobě netvořily 

průběžné spáry. Jak tedy tyto informace o defi nitnivním ostění 

v BIM modelu uchovávat? Z výše zmíněných požadavků SŽDC 

OŘ Plzeň na BIM mo del je určena jako základní evidenční jednotka 

tunelový pás, dělení na jednotlivé prstence je již podrobnější popisná 

identifi kace, která není požadována. Pro stavbu tunelu, a tedy pro 

zhotovitele (MTS) a investora (SŽDC SSZ) je základní jednotkou 

prstenec, ke kterému se vztahují protokoly z výroby prstenců, logisti-

ka dopravy a skladování, protokoly z ražby a zabudování, geodetické 

protokoly, zápisy ve stavebním deníku, sanace, fakturace apod. Po-

drobné modelování segmentů v každém prstenci je dále zbytečné, 

jelikož tyto informace lze interpretovat negrafi ckými vlastnostmi 

v daleko širším rozsahu, něž by poskytlo 3D zobrazení. V BIM mo-

delu hlavních tunelů je tak základní jednotkou prstenec ostění, který 

nese negrafi cké vlastnosti, jako je staničení, číslo tunelového pásu 

a číslo prstence. Tyto negrafi cké vlastnosti postačují pro běžné pa-

sivní vyhledávání a orien taci v dokumentaci tunelu (obr. 5). 

Železniční svršek a spodek

Železniční svršek byl nejprve modelován osou koleje, která de-

fi novala základní negrafi ckou vlastnost, tj. staničení. Kontrukce 

svršku v tunelu je tvořena panely pevné jízdní dráhy a kolejo-

vými pásy, které jsou modelovány jako tělesa s negrafi ckými 

vlastnostmi dále defi nující například drobné kolejivo. Železniční 

spodek a chodníky jsou v tunelu tvořeny vrstvami betonu, které 

jsou děleny po délce tunelu na dílčí části, odpovídající postupu 

výstavby (obr. 6). 

Technické vybavení tunelu

V první fázi tvorby BIM modelu byla pozornost věnována pouze 

ražbám a stavební části tunelu, technické vybavení bude předmětem 

navazujících prací, které budou rovněž v budoucnu publikovány.

those elements to use a substitute in the form of a polygon at which 

the limiting mid-ordinate of the curve is subsequently checked (the 

BIM model accuracy). This issue is described in more detail in [3].

Main tunnels

In the case of driving of the Ejpovice tunnels using the TBM 

method, the lining is formed by one type of an universal ring, 

which is tapered and the directional control of the tunnel lining is 

carried out by gradual rotating it around the tunnel axis. It therefore 

follows from this description that it is not obvious in which 

position the ring will be installed until the excavation of the round 

is completed and the actual excavated cross-section is determined. 

The total of 15 positions of the ring rotation were designed to 

prevent the creation of continuous joints by individual segments in 

the sequence of consecutive rings. So how is this information about 

the fi nal lining to be stored in the BIM model? A tunnel block is 

determined from the above-mentioned requirements of the SŽDC 

OŘ Plzeň for the BIM to be the basic fi ling unit; dividing into 

individual rings is already more detailed descriptive identifi cation, 

which is not required. The basic unit for the tunnel construction, 

it means for the construction contractor (MTS) and the project 

owner (SŽDC SSZ), is a ring, to which the protocols from the 

production of rings, logistics of transport and stocking, protocols 

from the underground excavation and incorporation of the rings 

into the lining, survey protocols, entries in construction logs, 

repairs, invoices etc. are related to. Detailed modelling of segments 

in each ring is further unnecessary because this information can 

be interpreted by non-graphical properties at much wider extent 

than 3D representation would provide. The lining ring is the basic 

unit in the BIM model of the main tunnels. It carries non-graphical 

properties, such as chainage, number of tunnel block and number of 

the ring. Those non-graphical properties are suffi cient for common 

passive searching and orientation in tunnel documents (see Fig. 5). 

Railway trackwork and track bed

Railway trackwork was initially modelled by the track axis, 

which defi ned the fundamental non-graphical property, the 

chainage. The structure of the trackwork in the tunnel is formed by 

slab track panels and rail tracks, which are modelled as bodies with 

non-graphical properties further defi ning, for example, fastening 

material. Track bed and walkways in the tunnel are formed by 

concrete layers which are divided along the tunnel length into 

partial parts corresponding to the construction progress (see Fig. 6). 

Technical tunnel equipment 

In the fi rst phase of the BIM model development, the attention was 

put only to the underground excavation and the civil engineering 

Obr. 5 BIM model prstence ostění s negrafi ckými vlastnostmi a protokolem 
ražby
Fig. 5 BIM model of the lining ring with non-graphical properties and proto-
col on excavation 

Obr. 4 BIM model raženého tunelu
Fig. 4 BIM model of the mined tunnel
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Prostorová průchodnost

V tunelech byly před jejich zprovozněním provedeny laserové sca-

ny systémem MMS (Malý měřicí systém – Trimble Geo CE) a vy-

hodnocena prostorová průchodnost v příčných řezech. Tuto činnost 

zajišťovala Technická ústředa dopravní cesty (TÚDC) SŽDC, která 

se zájmem o tuto problematiku poskytla Mračno bodů (Point cloud – 

neuspořádaná sada 3D bodů se souřadnicemi X, Y, Z) z dílčího úseku 

jejich měření. Po vymodelování vnitřního líce ostění na tomto úseku 

a vložení do BIM modelu bylo usouzeno, že daleko větší vypovída-

jící hodnotu mají protokoly vztahující se k příčným řezům v daném 

staničení, které lze vzájemně porovávat z předchozími protokoly 

na těchto příčných řezech (geometrie prstence při osazení strojem 

TBM, geometrie prstence po dosednutí tunelu – po konci ražeb, vy-

hodnocení prostorové průchodnosti první, periodické apod.). Zpra-

cování laserového scanu v systémech CAD je tak možné, ale daleko 

příjemnější je jejich zpracování v továrních programech výrobce 

scaneru a další práce s daty pouze ve formě vyexportovaných 2D 

příčných řezů nebo pouze protokolů navázaných na BIM model.

PROVOZ A SPRÁVA TUNELU

Správa železniční infrastruktury (Správce OŘ Plzeň)

Stávající systém správy tunelů tvoří databázové řešení SŽDC 

se základními parametry tunelu a evidencí o jejich údržbě. Data 

se vkládají ručním zápisem nebo vložením protokolů a obrázků. 

Správa tunelů s využitím BIM je tedy zcela nový přístup, který 

využívá jak grafi cká, tak negrafi cká data o tunelu, která není nut-

né přepisovat, ale rovnou začít využívat. Při testování využití BIM 

modelu tak bylo nutné nejprve odladit systém zobrazení modelu, 

jelikož celkový koordinační BIM model nebyl zprvu uživatelsky 

přívětivý. To bylo způsobeno výrazně převládajícím délkovým roz-

měrem nad ostatními a s tím související obtížné procházení detai-

lů. Pro efektivní práci s takto rozsáhlým modelem je proto vhodné 

jeho členění na menší části do 100 m délky. Při takovéto úpravě 

modelu pak postačuje použít běžně dostupné systémy pro správu 

informačních modelů staveb, které se využívají na pozemních stav-

bách. Správce tak může začít využívat BIM model přímo novým 

způsobem vedle stávajícího databázového systému a po čase pro-

vést zhodnocení jeho přínosu.

Správa geodetických údajů 
(Správce SŽG Praha, pracoviště Plzeň)

Rozhodující geodetický údaj pro správce není poloha spáry 

v ostění nebo velikost nadloží tunelu, ale je to prostorová poloha 

koleje a průjezdný průřez, defi nující propustnost tunelu. Tato geo-

detická data, která periodicky vznikají a uchovávají se v databá-

zích SŽDC, mají dnes pouze 2D reprezentaci a nenesou všechny 

part of the tunnel; the technical equipment will be the subject of 

subsequent work operations, which will also be published in the 

future. 

Spatial passability 

Laser scanning using a Trimble Geo CE scanner was carried 

out and the spatial passability was assessed in cross-sections of 

the tunnels before they were brought into service. This operation 

was provided by the Technical Central of Railway Infrastructure 

(hereinafter referred to as TÚDC) of SŽDC, which, thanks to 

its interest in those problems, provided the Point Cloud (an 

unorganised set of 3D points with X, Y, Z coordinates) from a partial 

section of their measurements. It was concluded after modelling 

the internal lining in this section and inserting it into the BIM 

model that much higher testimony level is provided by protocols 

relating to cross-sections in a particular chainage, which can be 

mutually compared with previous protocols on those cross-sections 

(geometry of a ring after installation by the TBM, geometry of 

the ring after the seating process of the tunnel is fi nished – after 

the end of excavation; assessment of spatial passability – initial, 

periodical etc.). Processing of the laser scan in CAD systems is 

possible, but much more pleasant is processing them using factory 

programs of the scanner producer; other work with the data to be 

carried out only in the form of exported-out 2D cross-sections or 

only protocols linking to the BIM model. 

TUNNEL OPERATION AND ADMINISTRATION 

Railway infrastructure administration 
(Administrator OŘ Plzeň)

The existing system of tunnel administration is formed by 

a SŽDC’s database solution with basic tunnel parameters and 

records of the maintenance. The data is entered either manually 

or by inserting protocols and pictures. The tunnel administration 

using the BIM is therefore a totally new approach. It uses both 

graphical and non-graphical data on the tunnel, which does not 

have to be rewritten and which can be immediately used. When 

the BIM model use was being tested, it was fi rst necessary to de-

bug the model displaying system because the overall coordination 

BIM model had not been initially too much user friendly. It was 

caused by the signifi cantly lengthwise dimension prevailing over 

the others and the complicated system of going through the details 

associated with it. It is therefore appropriate for the effective work 

with such an extensive model to divide it into smaller parts up to 

100m long. When such the modifi cation of the model is applied, it 

is suffi cient to use commonly available systems for administration 

of information models of construction projects which are used for 

buildings. Then the administrator can start to use the BIM model 

directly in the new way, alongside with the existing database 

system, and assess its contribution after some time. 

Administration of survey data (Administrator Praha, 
workplace Plzeň)

Neither the position of a joint in the lining nor the height of 

the tunnel overburden represents the survey data crucial for the 

administrator. Instead, it is the spatial position of the track and the 

clearance profi le defi ning the passability of the tunnel. This survey 

data, which originates periodically and is kept in SŽDC databases, 

is currently represented only in 2D and does not carry all parameters 

of the track necessary. We can therefore use the BIM in this case 

as a new data format carrying both graphical representation of data 

and an arbitrary quantity of parameters. In this case, the database 

system of the SŽG is an open system prepared for importing non-

graphical data on the track from the BIM model. The decision on 

Obr. 6 Železniční svršek a spodek v tunelu
Fig. 6 Trackwork and bottom in the tunnel
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potřebné parametry koleje. BIM tedy v tomto případě může poslou-

žit jako nový datový formát nesoucí jak grafi ckou reprezentaci dat, 

tak libovolný počet parametrů. Databázový systém SŽG je v tom-

to případě otevřený systém připravený na import negrafi ckých dat 

koleje z BIM modelu. O tom, jak budou využívána grafi cká data 

a zda bude doplněno zobrazovací rozhraní stávající databáze, bude 

rozhodnuto až v průběhu další implementace BIM.

ZÁVĚR

BIM tvoří komplexní přístup ve stavebnictví, který lze postup-

ně defi novat jedině pilotními projekty, které slouží pro prezento-

vání zkušeností na poli formující se odborné veřejnosti. V počát-

ku procesu implementace BIM je tedy nesmírně důležitá činnost 

orga nizací, jako je Česká agentura pro standartizaci (ČAS), Státní 

fond dopravní infrastruktury (SFDI) nebo Odborná rada pro BIM 

(czBIM), které formou zřizování pracovních skupin a pořádání 

vzdělávacích akcí propojují aktéry a populátory BIM a spoluutvá-

řejí technické předpisy a metodiky.

Výstupy z pilotných projektů, předpisy a metodiky BIM je nyní 

vhodné zhodnotit a zapracovat do jednotlivých odborných předpisů 

SŽDC a přisoudit jim význam jak pro budoucí realizace, tak pro 

vlastní provozování železniční sítě a organizování opravných prací. 

BIM má jistě široké spektrum využití, které v současné době ještě 

není známo, jistě povede ke zvýšeným nárokům na profesní zna-

losti budoucích uživatelů, ale centralizuje a databázově utřídí data 

o železniční síti, zpopularizuje stavebnictví a přiláká tím mladé lidi 

do tohoto odvětví průmyslu.

Ing. MARTIN KRÁTKÝ, martin.kratky@metrostav.cz, 
Ing. PETR SVOBODA, petr.svoboda@metrostav.cz, 

Metrostav a.s., Divize 5

DOPORUČENÍ
Článek zachycuje aktuální způsob tvorby modelu na pilotním 

projektu, který ověřuje použitelnost jeho částí při provozu stavby – 
není smyslem se podle něj řídit při běžném postupu projektu.

Předmětem ověřování je forma předávaných dat a způsob práce 
se zapsanými parametry.

Model nezohledňuje předcházející fáze projektu – byl vytvořen 
jako nosič informací, zmíněné dělení nebude pravděpodobně u bu-
doucích běžných modelů možné.

Způsob a množství (obsah a syntaxe) zapsaných informací (dat) 
nejsou prozatím ustáleny.

Způsob modelace jednotlivých prvků také není stabilizován, ze-
jména přesnost prvků a jejich začlenění do souřadných systémů.

Recenzoval Reviewed: Ing. Michal Uhrin

how the graphical data will be used and whether a display interface 

of the current database will be added will be made later, during the 

course of the following BIM implementation. 

CONCLUSION

The BIM forms a comprehensive approach in the civil 

engineering industry, which can be gradually defi ned only through 

pilot projects, which are used for presentation of experience in the 

fi eld of the forming professional public. At the beginning of the 

BIM implementation process, extreme importance is attached to 

the activities of organisations, such as the Czech Standardization 

Agency, the State Fund for Transport Infrastructure, or Czech 

BIM Council, which interconnect the BIM actors and popularisers 

through establishing working groups and organising educational 

events.

It is appropriate now to evaluate the outputs from the pilot 

projects and BIM regulations and methodologies, incorporate 

them into individual professional SŽDC regulations and assign 

importance to them both for future realisations and for the operation 

of railway network and organisation of repair operations. The 

range of the BIM applications which are currently still unknown is 

certainly very wide. It will certainly lead to increased requirements 

for professional knowledge of future users, but it centralises data 

and will sort the database regarding the railway network out, will 

popularise the civil engineering industry, thus attracting young 

people to this industrial branch. 

Ing. MARTIN KRÁTKÝ, martin.kratky@metrostav.cz, 
Ing. PETR SVOBODA, petr.svoboda@metrostav.cz, 

Metrostav a.s., Divize 5

RECOMMENDATION
The paper describes the current model creation method on a pilot 

project which verifi es the usability of its parts during the course of 
the construction operation – it is not necessary to follow it during 
a common designing process. 

The subject of verifi cation lies in the form of transferring data 
and the system of work with the recorded parameters. 

The model does not take into consideration the previous project 
phases – it was created as an information carrier; the above-
mentioned division will probably be possible for future common 
models. 

For the time being, the method and amount (content and syntax) 
of the recorded information (data) has not been settled yet. 

Neither the method of modelling individual elements has been 
stabilised yet, fi rst of all the accuracy of the elements and their 
incorporation into the coordinate systems.
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FOTOREPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ STAVBY FOTOREPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ STAVBY 

„KOLEKTOR HLÁVKŮV MOSTKOLEKTOR HLÁVKŮV MOST“

PICTURE REPORT FROM CEREMONIAL HANDOVER PICTURE REPORT FROM CEREMONIAL HANDOVER 

OF HLÁVKŮV BRIDGE UTILITY TUNNEL CONSTRUCTIONOF HLÁVKŮV BRIDGE UTILITY TUNNEL CONSTRUCTION

Objednatel: Hlavní město Praha
Zhotovitel: Subterra a.s. a HOCHTIEF CZ a. s.

Obr. 1 Zástupci objednatele a zhotovitelů přestřihávají pásku
Fig. 1 Representatives of the project owner and contractors cutting the tape 

Obr. 3 Průhled montážním otvorem šachty J102
Fig. 3 View through assembly opening in shaft J102

Obr. 5 Technická komora TK101 se separátním větráním
Fig. 5 Service chamber TK101 with separate ventilation system

Obr. 2 Šachta šplhavého výtahu
Fig. 2 Climbing lift shaft 

Obr. 4 Dvojice ventilátorů ve strojovně vzduchotechniky
Fig. 4 Pair of fans in ventilation plant room 

Obr. 6 Kolektorová trasa
Fig. 6 Utility tunnel route

foto archiv Subterra a.s. a Hochtief CZ a. s.

photo archives of Subterra a.s. and Hochtief CZ a. s.
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 FOTOREPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍHO UVEDENÍ DO PROVOZU FOTOREPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍHO UVEDENÍ DO PROVOZU 

TUNELŮ EJPOVICE NA MODERNIZOVANÉ TRATI TUNELŮ EJPOVICE NA MODERNIZOVANÉ TRATI 

ROKYCANY – PLZEŇ V PROSINCI 2018ROKYCANY – PLZEŇ V PROSINCI 2018

PICTURE REPORT FROM CEREMONIAL BRINGING PICTURE REPORT FROM CEREMONIAL BRINGING 

EJPOVICE TUNNEL ON MODERNISED ROKYCANY-PLZEŇ RAIL LINE EJPOVICE TUNNEL ON MODERNISED ROKYCANY-PLZEŇ RAIL LINE 

INTO SERVICE IN DECEMBER 2018INTO SERVICE IN DECEMBER 2018

FOTO ARCHIV METROSTAV A.S. PHOTO ARCHIVE OF METROSTAV A.S.FOTO ARCHIV METROSTAV A.S. PHOTO ARCHIVE OF METROSTAV A.S.
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Zkušeným pracovníkům v oboru inženýrské geo-

logie a geotechniky to jistě není třeba připomínat. 

Pro mladší kolegy však bude stručná připomínka 

této velké osobnosti československé aplikované 

vědy, s mimořádným mezinárodním významem, 

jistě příhodná:

Quido Záruba byl ve dvacátých letech minulého 

století v tehdejším Československu zakladatelem 

oboru inženýrská geologie, a i zakládajícím členem 

mezinárodní společnosti pro inženýrskou geologii 

IAEG a jejím prvním prezidentem.

Systematicky se začala pěstovat inženýrská geo-

logie právě ve fi rmě otce Q. Záruby, která byla 

založena ještě před koncem 19. století. Quido Zá-

ruba byl pověřen v této fi rmě v roce 1926 založit 

sondovací oddělení. To mělo hned zpočátku jasně 

defi novanou náplň – zjišťování geologických po-

měrů a zejména vlastností skalních hornin a zemin 

a řešit problémy vznikající jako důsledek zásahu 

inženýrského díla do přirozeného stavu horninové-

ho masivu včetně i využívání zemin a hornin jako 

stavebního materiálu.

Sám Quido Záruba byl v roce 1945 povolán na 

ČVUT Praha, aby zde znovuzřídil geologický ústav 

na fakultě inženýrského stavitelství. V následujícím 

roce už byl jmenován řádným profesorem a poté 

i vedoucím katedry geologie a zakládání staveb. Od 

té doby zásadně ovlivňoval vývoj nové discipliny 

„Inženýrské geologie“ v celém Československu 

i v Evropě. 

Quido Záruba profesně ovlivnil, dá se říci, že 

vychoval, celou novou generaci inženýrských geo-

logů. Inženýrská geologie byla v té době nucena re-

agovat na výsledky vědecko-technického pokroku 

ve stavebnictví a na jeho nebývalý rozvoj. Quido 

Záruba této příznivé okolnosti plně využil. Inženýr-

ská geologie se stala důležitým multidisciplinárním 

oborem, a i díky jemu jím zůstala dodnes. 

Quido Záruba tehdy razil myšlenku, že výstupem 

šetření inženýrských geologů nemůže být pouze ge-

ologický profi l s vyznačením základních vlastností 

přítomných zemin a hornin, ale že je třeba studo-

vat a předvídat i deformační odezvu horninového 

masivu na různé varianty inženýrských zásahů do 

jeho původního stavu. Trval na tom, že to vyžaduje 

i aplikaci nových geotechnických specializací jako 

je mechanika zemin, mechanika hornin, laboratorní 

i polní zkušebnictví, monitoring, petrografi e, sta-

vební geofyzika a v neposlední řadě i matematic-

ké modelování chování zemin a hornin za různých 

podmínek. 

Současně Quido Záruba vždy zdůrazňoval, že 

i při rozvoji inženýrského přístupu založeném na 

rozvoji těchto nových disciplin, nikdy nelze ztratit 

ze zřetele apriorní pochopení přírodních procesů, 

které vždy předurčují vlastnosti zemin i hornin a je-

jich budoucí odezvu na změnu původních podmí-

nek v důsledku budování inženýrského díla. Tento 

jeho původní vklad do inženýrské geologie a geo-

techniky vždy byl a stále bude aktuální.

To vše vedlo k tomu, že společnost SG Geotech-

nika a.s iniciovala založení Ceny akademika Quido 

Záruby, která má význam myšlenek zakladatele 

tohoto oboru připomínat a dále podporovat rozvoj 

inženýrské geologie a geotechniky.

Cena akademika Quido Záruby je určena pro 

mladé inženýrské geology a geotechniky za nej-

hodnotnější a nejzajímavější práce z oblasti praxe 

a výzkumu v oborech Mechanika zemin, Mechani-

ka hornin, Inženýrská geologie, Podzemní stavby, 

Zakládání staveb, Geotechnický a Inženýrskogeo-

logický průzkum a Environmentální geotechnika. 

Kandidáti na cenu nesmí v roce, za který se cena 

uděluje, překročit věkovou hranici 36 let.

Cenu udělují obě české profesní společnosti, 

působící v oboru inženýrské geologie a geotech-

niky Česká asociace inženýrských geologů, Česká 

a Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geo-

technické inženýrství a SG Geotechnika a.s., která 

zároveň činnost směřující k vyhlášení ceny garantu-

je, koordinuje a cenu i sponzoruje. Cena se uděluje 

každoročně u příležitosti geotechnického semináře 

„Pražské geotechnické dny“ za nejlepší práci v roce 

předcházejícím a spočívá v udělení pamětní medai-

le a ve sponzorování oceněného na mezinárodní 

odborné konferenci. 

Smyslem ceny je udržovat v podvědomí odborné 

veřejnosti profesní odkaz akademika Quido Záruby, 

který zásadním způsobem ovlivnil vývoj nejen čes-

ké a slovenské, ale i evropské inženýrské geologie. 

Dalším důvodem je motivovat mladé geotechniky 

a inženýrské geology k pěstování a dalšímu rozvoji 

tohoto krásného oboru. To že se to daří svědčí blíží-

cí se 20. výročí udílení této ceny.

Pravidla pro udílení cen jsou uvedena na 

www.geotechnika.cz.

CENA AKADEMIKA QUIDO ZÁRUBY PRO MLADÉ INŽENÝRSKÉ GEOLOGY A GEOTECHNIKY
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■ Třetí trouba tunelu Gubrist
Zdá se, že Švýcarům se zalíbilo občas vybudovat vedle dvou 

souběžných dálničních tunelů ještě třetí tunelovou troubu, aby zvý-

šili dopravní kapacitu v daném místě nebo ji neomezili, pokud je 

zapotřebí původní tunelové trouby renovovat. Tento případ platí 

pro tunel Belchen na dálnici A2 (viz Mozaika v Tunelu 3/2016) 

a nyní i pro 3,3 km dlouhý tunel Gubrist na severním obchvatu 

dálnice A1 kolem Zürichu. 

Stávající souběžné tunelové trouby o dvou jízdních pruzích byly 

uvedeny do provozu v roce 1985 a svou kapacitou již nestačí sou-

časné intenzitě automobilové dopravy. Plocha výrubu nového tu-

nelu raženého v tvrdých horninách metodou „drill and blast“ je 

180 m2, šířka výrubu je 15,44 m, oproti 11,45 m u starých tunelů. 

Ve Švýcarsku zatím nebyl tak velký tunel ve skalních horninách 

vyražen.

Nový tunel o třech jízdních pruzích bude sloužit pro dopravu ve 

směru od St. Gallenu na Bern, zatímco původními tunely pojedou 

automobily v opačném směru. Jeho ražba by měla skončit na pod-

zim roku 2019 a se zahájením provozu se počítá v roce 2022. 

Tunnel 3/2018

■ Zvětšení příčného profi lu tunelu Maroggia
Železniční tunel Maroggia dlouhý 570 m leží jižně od bázového 

gotthardského tunelu ve švýcarském kantonu Ticino u luganského 

jezera. Patří k těm starým tunelům, které musí být upraveny pro 

koridor výšky 4 m umožňující přepravu kamionů včetně tahačů.

Dvoukolejný tunel Maroggia byl uveden do provozu v roce 

1874, což jej činí jedním z nejstarších švýcarských tunelů. Boky 

původního ostění podkovovitého tvaru jsou vyzděny z křemitého 

vápence, klenba je z plných cihel, výplň nad ní tvoří úlomky por-

fyru ukládané do malty. 

Rozšíření profi lu tunelu se provádělo na straně vzdálenější od 

jezera. Aby bylo možno vybourat část klenby a ostění boku tunelu, 

provedlo se nejprve masivní přikotvení konce klenby nad provo-

zovanou kolejí. Po rozšíření profi lu se nové ostění na boku tunelu 

i v části vybourané klenby provedlo z vyztuženého monolitického 

betonu.

Tunnel 3/2018

■ Druhá trouba tunelu Karawanken
Kapacita rakouské dálnice A 11 na hranicích se Slovinskem je 

omezena obousměrným provozem v tunelu Karawanken, kterým 

mimo prázdninové letní období projede denně 10000 vozidel, avšak 

v letních měsících počet vozidel stoupne až na 30000 vozidel/den. 

Proto Rakousko a Slovinsko podle dohody uzavřené v roce 1977 

přistoupily k vybudování druhé 8 km dlouhé tunelové trouby. Pří-

pravné práce začaly již v roce 2015 na rakouské straně, kde bylo 

nutné jako přístup k místu plánované zarážky postavit úsek dálnice 

a především dálniční most délky 350 m. 

Výsledek výběrového řízení na stavbu tunelu byl oznámen v srp-

nu 2018. Zakázku získala JV vedená fi rmou Swietelsky. Zahájení 

ražeb tunelu délky 4,4 km na rakouské straně proběhlo 10. září 

2018.

Konvenční ražba tunelu bude probíhat z obou stran a prorážka 

je plánována rok 2022. Po dokončení nové trouby (předpokládá se 

únor 2024) bude do ní sveden automobilový obousměrný provoz, 

aby původní trouba zprovozněná v roce 1991 mohla být renovová-

na, což by mělo proběhnout od jara 2024 do prvních měsíců roku 

2026. Pak by byl zahájen regulérní provoz v obou troubách.

Tunnel 5/2018

MOZAIKA ZE SVĚTA PODZEMNÍCH STAVEB

■ prof. Wulf Schubert odchází do penze
Pedagogická a výzkumná činnost profesora Wulfa Schuberta 

byla v posledních 26 letech pevně svázaná s Technickou univer-

zitou Gratz. Zde přednášel a od roku 1992 vedl Institut mechani-

ky hornin a tunelování. Česká tunelářská veřejnost si vysoce cení 

vstřícného vztahu prof. Schuberta k českým kolegům včetně jeho 

aktivní účasti skoro na všech mezinárodních konferencích Podzem-

ní stavby Praha i na světovém tunelářském kongresu ITA-AITES 

v Praze v roce 2007.

S regulérní činností na univerzitě se rozloučil 21. června 2018 

přednáškou na téma „Kam kráčí tunelové stavitelství?“ a od 1. říj-

na 2018 se stal emeritním profesorem. Že bude i v penzi nadále 

aktivní, dokazuje skutečnost, že byl nedávno potvrzen na další roky 

coby předseda Rakouské geomechanické společnosti.

Přejeme srdečně „Zdař Bůh!“ do dalších let života.

■ Stavba nové železniční trati Follo Line pokračuje
V Tunelu č. 4/2016 jsme informovali o zahájení stavby nové vy-

sokorychlostní trati délky cca 22 km mezi hlavním městem Norska 

Oslo a městem Ski. Stavba zahrnuje dvojici jednokolejných tunelů 

délky skoro 20 km, které jsou raženy z centrálního zařízení stave-

niště umístěného prakticky v polovině trasy.

Stavba je mimořádná mimo jiné tím, že po pečlivých analýzách in-

vestor (Norské státní dráhy) nezvolil tradiční norskou metodu „drill 

and blast“, ale ražbu tunelovacími stroji. Firma Herrenknecht pro 

ražbu dodala čtyři dvojité TBM o průměru 9,90 m dostatečně robust-

ní, aby zvládly ražbu v tvrdé rule pevnosti až 350 MPa. Pod ochra-

nou štítu se montuje defi nitivní ostění ze segmentů šířky 1,80 m. 

Hlavní předností zvolené technologie ražby je rychlost (pro 

„drill and blast“ by bylo nutné vybudovat sedm míst, ze kterých by 

se prováděly dílčí ražby) a také možnost razit z jednoho centrálního 

staveniště, v jehož blízkosti se nenachází obytná zástavba.

Z centrálního staveniště byly vyraženy dva přístupové tunely 

délky cca 900 m, na jejich konci v hoře byly vyrubány velké kaver-

ny, v nichž se čtyři TBM smontovaly a ze kterých stroje startovaly 

– dva na jih a dva na sever. S ohledem na pevnost horniny byla 

navržena speciální valivá dláta (každé váží 190 kg s výjimkou dlát 

středových, která váží 372 kg). Nicméně i tak se počítá, že bude 

nutno provést 6000 výměn dlát na každém TBM, celkově tedy 

24000 výměn! Opotřebovaná dláta jsou odvážena nákladním au-

tem do 1500 km vzdáleného závodu fi rmy Herrenknecht ve Schwa-

nau, kde se provede jejich repase a pak se vrátí na stavbu, aby byla 

připravena na další výměnu za opotřebovaná dláta. 

Ražba prozatím probíhá v souladu s plánem, či je dokonce 

v mírném předstihu. Ve špatných geotechnických podmínkách se 

považuje za dobrý postup 18 m/den, což znamená montáž deseti 

segmentových kol, normální postup je 14 až 15 segmentových kol 

na jeden stroj a den, tj. cca 27 m/den. 

K prorážce dvou tunelů mělo dojít koncem roku 2018. Zprovoz-

nění nové trati s provozní rychlostí 250 km/hod. v roce 2021 se zdá 

být reálné. Cesta mezi Oslo a Ski bude trvat jen 11 minut. 

Ještě je vhodné si všimnout zastoupení žen v managementu stav-

by na straně investora – vedoucí projektu je Anne Kathrine Kalager 

a geologem je třicetiletá Agnethe Hoff Finnøy (podle fotografi e 

velmi hezká mladá dáma).

Zatímco doposud byly v Norsku využívány razicí stroje menších 

průměrů hlavně na vodohospodářských projektech, budou stále 

více nasazovány i na tunelech velkých a dlouhých.

Tunnel 3/2018

ZE SVĚTA PODZEMNÍCH STAVEB THE WORLD OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS
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na počest stavitele původní semmeringské horské trati, kterým byl 

Carl Ritter von Ghetta. 

Jednotlivé díly strojů byly do montážních komor spouštěny dvě-

ma šachtami cca 400 m hlubokými. Svou ražbu 9 km dlouhých 

úseků zahájily 13. července 2018.

G a T 5/2018

■ Část londýnského projektu Crossrail bude uvedena 
do  provozu na podzim roku 2019

Jde o centrální londýnskou část této velkolepé stavby. Uvedení 

do provozu je zpožděno o jeden rok, což mluvčí stavby odůvodnil 

tím, že provádění zkoušek a testů bylo podle původního plánu příliš 

natlačeno do nedostatečného časového úseku, přičemž zpracování 

a prověření provozního softwaru železnice si také vyžádalo více 

času. 

Mluvčí dodal, že linka Elizabeth pojmenovaná tak na počest krá-

lovny, je jedním z nejsložitějších infrastrukturních projektů, které 

kdy byly ve Spojeném království realizovány.

T and T 10/2018

■ Dubajský projekt na zvládnutí přívalových dešťů
Hlavní součástí projektu je 10,4 km dlouhý tunel o vnitřním prů-

měru 10 m, který bude ražen v hloubce od 30 m do 40 m pod po-

vrchem území. Odvede přívalové deště z centrální oblasti Dubaje 

o rozloze 135 km2. S dalšími sousedícími zastavěnými oblastmi 

připojenými mj. pomocí větví vybudovaných protlačováním trub 

o profi lu 3000 mm se celkově bude jednat o odvodněné území roz-

lohy 245 km2.

Pro stavbu měly být v polovině října 2018 z Číny dodány dva 

štíty EPB o profi lu 11,05 m, pro jejichž montáž byly na dně dvou 

startovacích šachet konvenčně vyrubány montážní komory.

T and T 10/2018
Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ, mila_novotny@volny.cz

THE CZECH REPUBLIC

MEZNO AND DEBOREČ – NEW RAILWAY TUNNELS 

ON RAILWAY CORRIDOR IV 

The construction project “Modernisation of Sudoměřice – Votice 

railway track” was ceremonially opened on the 5th June 2018. It 

is one of the largest and most important current investments into 

transport in the Czech Republic (see Fig. 1). Practically it is 

a new construction of a nearly 20km long double-track line with 

parameters prescribed for the speed of 160km/h, with a signifi cant 

proportion of artifi cial structures, including two tunnels. The 

project is co-funded from European sources and is realised in 

compliance with the FIDIC – Red Book. The Railway Infrastructure 

Administration, state organisation, is the project owner and OHL 

ŽS, a. s., is the contractor. 

Mezno tunnel

The 840m long Mezno tunnel is a mined double-track railway 

tunnel. Of this length, the mined part is 768m long and the adjacent 

cut-and-cover sections at the entrance portal and exit portal are 48m 

and 24m long, respectively. The tunnel is located on a right-hand 

horizontal curve and a roof-like vertical gradient alignment. From 

the entrance portal, the tunnel ascends at the gradient of 4.461‰ 

and subsequently descends from the top of the curve at the gradient 

■ Hydroenergetický projekt na řece Inn u hranic 
mezi Rakouskem a Švýcarskem

Energetický potenciál řeky Inn v úseku od rakousko-švýcarské 

hranice po proudu Innu nebyl dosud využíván, i když řada studií 

byla vypracována, první již v roce 1928. Nicméně až mezistátní 

dohoda mezi Rakouskem a Švýcarskem z října roku 2003 otevřela 

cestu k přípravě stavby. Vlastní práce pak byly zahájeny na jaře 

roku 2014 rozsáhlým zabezpečením prudkého svahu proti pádu 

skalních úlomků na budoucí staveniště jezu, které se nachází na 

dně úzké rokle přímo na hranici obou států.

Hlavní součásti projektu jsou:

• 15 m vysoký jez budovaný v soutěsce Innu přímo na hranici 

obou států s jezovou zdrží o kapacitě 500 000 m3;

• 23 km dlouhý horní přivaděč o průměru vnějším 6,5  m a vnitř-

ním 5,8 m, z něhož 21,8 km je raženo dvěma tunelovacími 

stroji Robbins při max. nadloží až 1250 m, průtok přivaděčem 

bude 75 m3/hod.;

• Hydroelektrárna vybavená dvěma francisovými turbinami 

o celkovém výkonu 89 MW a roční produkci 440 gigawatt ho-

din. Elektrárna zpracovává spád 132 m;

• Další objekty – úpadní tlakový přivaděč, objekt protirázové 

ochrany, odpadní kanál apod. 

Pokud jde o horní přivaděč, ražba jeho jižní části byla zahájena 

v listopadu 2015 a v březnu 2016 začalo pracovat TBM v severní 

části přivaděče. 

Stavba představuje největší hydroenergetický projekt na alp-

ských řekách.
Tunnel 5/2018

■ Start tunelovacích strojů na bázovém tunelu Semmering
Bázový tunel Semmering dl. 27,3 km (BTS) bude cca ze dvou 

třetin ražen konvenčně a z jedné třetiny pomocí dvou tunelovacích 

strojů. Jsou francouzské výroby a byly pojmenovány Carl a Ghetta 

ČESKÁ REPUBLIKA

MEZNO A DEBOREČ – NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY 

NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU

Dne 5. 6. 2018 byla slavnostně zahájena stavba „Modernizace 

trati Sudoměřice – Votice“, která je jednou z největších a nejvý-

znamnějších současných dopravních investic v České republice 

(obr. 1). Prakticky se jedná o novostavbu téměř 20 km dvojkolej-

né trati parametrů pro rychlost 160 km/hod s významným podí-

lem umělých staveb včetně dvou nových tunelů. Projekt je spo-

lufi nancovaný z evropských zdrojů a realizován podle smluvních 

podmínek FIDIC – červená kniha. Investorem je Správa železniční 

dopravní cesty, s.o. a zhotovitelem stavby společnost OHL ŽS, a.s.

Tunel Mezno

Tunel Mezno je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové 

délky 840 m, z toho ražená část tvoří 768 m, navazující hloubená 

část u vjezdového portálu má délku 48 m a u výjezdového portálu 

24 m. Tunel leží ve směrovém pravostranném oblouku, výškově je 

veden ve střechovitém sklonu. Od vjezdového portálu tunel stoupá 

ve sklonu 4,461 ‰, od vrcholu oblouku následně klesá ve sklonu 

8,012 ‰. Příčný profi l výrubu tunelu je navržen od 101,7 m2 pro 

profi l na patkách až 119,5 m2 v profi lu se spodní klenbou.

Výstavba bude prováděna technologií NRTM, rozpojování hornin 

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

CURRENT NEWS FROM THE CZECH AND SLOVAK UNDERGROUND CONSTRUCTION
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of 8.012‰. The designed tunnel excavation cross-sectional area 

ranges from 101.7m2 for the profi le on footings up to 119.5m2 for 

the profi le with invert.

The construction will be carried out using the NATM; rock will 

be disintegrated mostly by blasting with mechanical scaling of the 

excavation surface. The tunnel excavation sequence is horizontal, 

comprising top heading, bench and bottom. The tunnel lining 

is a double-shell structure with an intermediate waterproofi ng 

membrane. The excavation will be realised from the exit (Prague) 

portal. 

Structures and operating units for the protection of existing water 

resources, which have to be realised before the commencement of 

the work on the tunnel, are currently being fi nished. The work on 

the Mezno tunnel is expected to start in March 2019. 

Deboreč tunnel

The 660m long Deboreč tunnel is a mined double-track railway 

tunnel. Of its length, the mined part is 562m long and the adjacent 

cut-and-cover sections at both portals are 49m long each. The 

tunnel is located on a moderate left-hand curve, from which it 

continues on a straight alignment. The tunnel descends throughout 

its length, from the entrance portal fi rst at a gradient of 10.57‰ and 

subsequently at the gradient of 11.00‰. The design of the tunnel 

excavation cross-sectional area ranges from 101.9m2 for the profi le 

on footings up to 132.9m2 for the profi le with invert.

The construction will be carried out using the NATM; rock will be 

disintegrated both mechanically and using blasting, the excavation 

contour will be scaled mechanically. The tunnel profi le horizontal 

excavation sequence comprises top heading, bench and bottom. 

A combination with vertical excavation sequence is designed 

for the top heading, for most diffi cult geological conditions. The 

secondary tunnel lining is identical with the lining of the Mezno 

tunnel. The tunnel excavation will be also realised from the exit 

(Prague) portal. 

At the moment, the exit portal has been fi nished, including the 

preparation for the tunnel excavation (canopy tube pre-support, 

pre-tunnel canopy, anchoring of excavation face). A statuette of St. 

Barbara was ceremonially consecrated on 13th December 2018 and 

the tunnel excavation will commence in January 2019. 

Ing. TOMÁŠ JUST, tjust@ohlzs.cz, OHL ŽS, a.s.

SLOVAKIA

TUNNELS ON MOTORWAY NETWORK 

Ovčiarsko and Žilina tunnels

There are two double-tube motorway tunnels in the 13.2km 

long Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka section of the D1 

motorway: the Ovčiarsko and the Žilina. 

The excavation of the 2367m long Ovčiarsko tunnel commenced 

on 12th September 2014. Coating of walls, installation of doors to 

emergency call niches, placement of cables under walkways in 

tunnel tubes and cross passages are currently being fi nished. The 

work on the installation of tunnel technical equipment – installation 

of fans, installation of switchboards in cross passages and marking 

of emergency exits are currently in progress (Fig. 2). 

Installation of gabion cladding and installation of pre-cast cornices 

and balustrades are being fi nished at tunnel portals (Fig. 3). The 

installation of tunnel equipment – electrical distribution system, 

switchboards and ventilation – is also being fi nished in the service 

building. Casting of the concrete lining in the NTT was fi nished 

in October 2017. At the moment, the concrete roadway has been 

je předpokládáno většinově s použitím trhacích prací a mechanickým 

dočištěním líce výrubu. Profi l tunelu je horizontálně členěn na kalo-

tu, jádro a počvu. Ostění tunelu je dvouplášťové s mezilehlou izolací. 

Ražby budou realizovány z výjezdového (pražského) portálu.

Aktuálně jsou dokončovány objekty a provozní soubory pro za-

jištění stávajících vodních zdrojů, které je nutné zrealizovat před 

zahájením prací na tunelu. Předpokládané zahájení prací na tunelu 

Mezno je v březnu 2019.

Tunel Deboreč

Tunel Deboreč je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové dél-

ky 660 m, z toho ražená část tvoří 562 m a navazující hloubené části 

u obou portálů mají délku 49 m. Tunel leží v mírném levostranném 

oblouku, ze kterého dále pokračuje v přímé linii. Tunel v celé délce 

klesá od vjezdového portálu nejprve ve sklonu 10,57 ‰ a následně ve 

sklonu 11,00 ‰. Příčný profi l výrubu tunelu je navržen od 101,9 m2 

pro profi l na patkách až 132,9 m2 v profi lu se spodní klenbou.

Výstavba bude prováděna technologií NRTM, rozpojování hor-

nin je předpokládáno jak strojní, tak s použitím trhacích prací 

a mechanickým dočištěním líce výrubu. Profi l tunelu je horizon-

tálně členěn na kalotu, jádro a počvu, pro nejnáročnější geologic-

ké podmínky je navržen i s vertikálním členěním profi lu v kalotě. 

Sekundární ostění tunelu je totožné jako u tunelu Mezno. Ražby 

budou rovněž realizovány z výjezdového (pražského) portálu.

Aktuálně je dokončen výjezdový portál včetně přípravy pro 

ražbu (mikropilotový deštník, předštítek, prokotvení čelby). Dne 

13. 12. 2018 byla slavnostně vysvěcena soška svaté Barborky a od 

ledna 2019 bude zahájena ražba tunelu.

Ing. TOMÁŠ JUST, tjust@ohlzs.cz, OHL ŽS, a.s.

SLOVENSKO

TUNELY NA DIAĽNIČNEJ SIETI

Tunely Ovčiarsko a Žilina

Na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s dĺžkou 

13,2 km sa nachádzajú dva diaľničné dvojrúrové tunely: Ovčiarsko 

a Žilina. 

Tunel Ovčiarsko s dĺžkou 2367 m sa začal raziť 12. 9. 2014. 

Aktuálne sa realizuje dokončovanie náterov stien, osádzanie dverí 

do SOS výklenkov, pokládka káblov v chodníkoch tunelových rúr 

a priečnych prepojení. Rozvinuté sú práce na montáži technolo-

Obr. 1 Barborka – tunel Deboreč
Fig. 1 St. Barbara statuette – Deboreč tunnel
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completed in both tunnel tubes and cross passages; work continues 

on fi lling and treating joints in the roadway (Fig. 4). 

The Žilina tunnel is a 687m long double-tube tunnel on the 

Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka section of the D1 motor-

way. The concrete roadway has currently been completely fi nished 

in both tunnel tubes and cross passages. 

Wall painting, installation of doors to emergency call niches, 

laying of cables under walkways in tunnel tubes and cross passages 

are currently being fi nished (Fig. 5). The work on the installation of 

tunnel equipment – installation of fans, installation of switchboards 

in cross passages and marking of emergency exits – is in 

progress. 

Installation of gabion cladding, installation of pre-cast cornices 

and balustrades are being fi nished at tunnel portals. The installation 

of tunnel equipment – electrical distribution system, switchboards 

and ventilation – is also being fi nished in the service building. 

The direct contractor for the tunnel construction is a consortium 

consisting of Doprastav, a. s. Bratislava and Metrostav a. s. 

Čebrať tunnel

The 1994m long twin-tube tunnel is part of the Hubová – 

Ivachnová section of the D1 motorway.

Extensive problems with the stability of the area at the western 

portal of the Čebrať tunnel and on the adjacent motorway section 

were diagnosed during recent months. They require extensive 

changes in the technical solution. For that reason the work on the 

tunnel has still been suspended as of 30th January 2019. 

The construction contractor is a consortium formed by OHL ŽS, 

a. s., and Váhostav – SK, a. s.

Višňové tunnel

The longest Slovakian motorway tunnel, the 7.5km long Višňové 

tunnel is part of the Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala 

section of the D1 motorway. It runs south of the county town of 

Žilina. The contractor for the motorway section is a consortium 

consisting of Salini Impregilo S. p. A and Dúha, a. s.

The Višňové tunnel excavation broke through in the middle of 

2018, after 40 months of excavation work. The total length of the 

mined tunnel tubes amounts to 14,889m. In the following period 

of time, even the excavation of all 29 cross passages was fi nished. 

It represented additional 1062m. Casting of concrete for the 

secondary lining proceeded from both portals; 9074m of the upper 

vault, which is more than 60% of the length of the tunnel tubes, 

were fi nished before the end of January 2019. 

Prešov tunnel

The Prešov tunnel is one of motorway tunnels under construction 

in Slovakia. It is located in the Prešov West – Prešov South section 

of the D1 motorway. The route of the tunnelled part of the south-

western by-pass of Prešov will be formed by two independent 

tunnel tubes, the NTT section and STT section will be 2230.50m 

and 2244.00m long, respectively. Both tunnels are being excavated 

from both portals. 

The work on the excavation from the eastern portal commenced 

on 1st August 2018 in the NTT and 23rd August 2018 in the STT. 

A horizontal excavation sequence is applied, comprising top 

heading, bench and bottom. Ground is disintegrated both 

mechanically and using blasting. 

As of 22nd January 2019, 1221m of excavation (NTT – 675m; 

STT – 546m) have been fi nished from the eastern side of the 

Prešov tunnel. At the moment, the emergency lay-by excavation in 

the NTT is underway. The excavation from the eastern portal has 

gického vybavenia tunela – osádzanie ventilátorov, montáž rozvá-

dzačov v priečnych prepojeniach, značenie núdzových východov 

(obr. 2). 

Na tunelových portáloch sa dokončujú gabiónové obklady, mon-

táž rímsových prefabrikátov a zábradlia (obr. 3). V prevádzkovej 

budove sa taktiež fi nišuje s montážou technológie – elektrických 

rozvodov, rozvádzačov, vzduchotechniky. Betonáž sekundárneho 

ostenia STR bola ukončená v októbri 2017. V súčasnosti je v oboch 

tunelových rúrach a priečnych prepojeniach zrealizovaná cemen-

tobetónová vozovka; pracuje sa ešte na zalievaní a úprave škár vo 

vozovke. 

Tunel Žilina je 687 m dlhý dvojrúrový tunel na stavbe D1 Hri-

čovské Podhradie – Lietavská Lúčka. V súčasnosti je v oboch tu-

nelových rúrach a priečnych prepojeniach kompletne zrealizovaná 

cementobetónová vozovka (obr. 4). 

Aktuálne sa realizuje dokončovanie náterov stien, osádzanie dve-

rí do SOS výklenkov, pokládka káblov v chodníkoch tunelových 

rúr a priečnych prepojení. Rozvinuté sú práce na montáži technolo-

gického vybavenia tunela – osádzanie ventilátorov, montáž rozvá-

dzačov v priečnych prepojeniach, značenie núdzových východov. 

Na tunelových portáloch sa dokončujú gabiónové obklady, mon-

táž rímsových prefabrikátov a zábradlia (obr. 5). V prevádzkovej 

budove sa taktiež fi nišuje s montážou technológie – elektrických 

rozvodov, rozvádzačov, vzduchotechniky. 

Priamym zhotoviteľom tunela je Združenie spoločností Dopra-

stav, a.s. Bratislava a Metrostav a.s. 

Tunel Čebrať

Súčasťou diaľničného úseku D1 Hubová – Ivachnová je dvojrúro-

vý tunel Čebrať (1994 m).

V uplynulých mesiacoch boli diagnostikované rozsiahle prob-

lémy so stabilitou územia na západnom portáli tunela Čebrať 

a nadväzujúcom úseku diaľnice, ktoré si vyžadujú rozsiahle zmeny 

v technickom riešení. Z tohto dôvodu sú aj 30. 1. 2019 ešte stále 

práce na tomto tuneli pozastavené. 

Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHL ŽS, a.s., 

a Váhostav – SK, a.s.

Tunel Višňové

Najdlhší slovenský diaľničný tunel Višňové s dĺžkou 7,5 km je 

súčasťou úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná 

Skala, ktorý je vedený južne od krajského mesta Žilina. Zhoto-

viteľom diaľničného úseku je združenie fi riem Salini Impregilo 

S. p. A a Dúha, a.s.

Tunel Višňové bol prerazený v polovici roku 2018 po 40 me-

siacoch razenia, pričom celková dĺžka razených tunelových rúr je 

14 889 m. V nasledovnom období boli ešte ukončené razičské prá-

ce na všetkých 29 priečnych prepojeniach, čo predstavuje ďalších 

1062 m. Betonáž sekundárneho ostenia prebiehala od oboch por-

tálov, pričom v januári 2019 je ukončených celkom 9074 m hornej 

klenby, čo je viac ako 60 % dĺžky tunelových rúr.

Tunel Prešov

Tunel Prešov je jeden z diaľničných tunelov vo výstavbe na Slo-

vensku a nachádza sa na úseku diaľnice D1 Prešov západ – Prešov 

juh. Trasa tunelovej časti juhozápadného obchvatu Prešova bude 

tvorená dvoma nezávislými tunelovými rúrami, STR bude dĺžky 

2230,50 m, JTR dĺžky 2244,00 m. Razenie oboch rúr prebieha pro-

ti sebe z oboch portálov.

Raziace práce na východnom portáli sa začali dňa 1. 8. 2018 

v STR a dňa 23. 8. 2018 bolo začaté razenie aj JTR. Výrub je čle-
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encountered mainly sandstone with thin interlayers of claystone. 

The quality of the rock mass allows for driving with the maximum 

excavation round length of 1.7m. The excavation from the eastern 

portal proceeds at 2.8% uphill gradient. 

Excavation work from the western portal started on 1st August 

2018 in the STT and on 15th August 2018 in the NTT. A horizontal 

excavation sequence is used, comprising top heading, bench and 

bottom. Ground is disintegrated both mechanically and using 

blasting. The excavation from the western portal proceeds at 2.8% 

downhill gradient. 

As of 22nd January 2019, 1078m of excavation (NTT – 509m; 

STT – 569m) have been fi nished from the western side of the Prešov 

tunnel. The excavation from the western portal has encountered 

mostly claystone layers with gradually increasing representation 

of sandstone. The rock mass quality allows for driving with the 

maximum excavation round length of 1.7m. 

The whole construction of the south-western by-pass of Prešov is 

being realised by Consortium D1 Prešov (Eurovia SK, a.s., Eurovia 

CS, a.s., Doprastav, a.s., Metrostav a.s., Metrostav Slovakia a.s.); 

the tunnel is realised by Metrostav a.s.

Ing. MIROSLAV ŽÁČIK, Doprastav, a.s., 
Ing. JIŘÍ KOTOUČ, Metrostav, a.s., 

Ing. MILOSLAV FRANKOVSKÝ, Terraprojekt, a.s.

nený horizontálne na kalotu, stupeň a dno, rozpájanie prebieha aj 

mechanicky, aj s použitím trhacích prác.

K 22. 1. 2019 bolo z východnej strany tunela Prešov vyrazených 

celkovo 1221 m (STR – 675 m, JTR – 546 m). Aktuálne prebieha 

razenie núdzového zálivu v STR. Razením z východného portálu sú 

zastihnuté prevažne pieskovce s tenkými vrstvami ílovcov. Kvalita 

horninového masívu umožňuje razenie s dĺžkou kroku max. 1,7 m. 

Razenie z východného portálu prebieha dovrchne v stúpaní 2,8 %.

Raziace práce zo západného portálu sa začali dňa 1. 8. 2018 

v JTR a od 15. 8. 2018 sa začalo s razením aj v STR. Výrub je 

členený horizontálne na kalotu, stupeň a dno, rozpájanie prebieha 

aj mechanicky, aj s použitím trhacích prác. Razenie zo západného 

portálu prebieha úpadne v sklone 2,8 %.

K 22. 1. 2019 bolo zo západnej strany tunela Prešov vyrazených 

celkovo 1078 m (STR – 509 m, JTR – 569 m). Pri razení zo západ-

ného portálu sú zastihnuté prevažne ílovcové vrstvy s postupným 

zvyšovaním zastúpenia pískovcov. Kvalita horninového masívu 

umožňuje razenie s dĺžkou kroku max. 1,7 m.

Celú stavbu juhozápadného obchvatu Prešova realizuje Združe-

nie D1 Prešov (Eurovia SK, a.s., Eurovia CS, a.s., Doprastav, a.s., 

Metrostav a.s., Metrostav Slovakia a.s.), tunel Prešov realizuje 

Metrostav a.s.

Ing. MIROSLAV ŽÁČIK, Doprastav, a.s., 
Ing. JIŘÍ KOTOUČ, Metrostav, a.s., 

Ing. MILOSLAV FRANKOVSKÝ, Terraprojekt, a.s.

Obr. 2 Sekundárne ostenie tunela Ovčiarsko
Fig. 2 Secondary lining of Ovčiarisko tunnel 

Obr. 3 Západný portál tunela Ovčiarsko
Fig. 3 Western portal of Ovčiarisko tunnel

Obr. 4 Cementobetónová vozovka tunela Žilina
Fig. 4 Concrete roadway in Žilina tunnel 

Obr. 5 Západný portál tunela Žilina
Fig. 5 Western portal of Žilina tunnel
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DIEL AND MILOCHOV TUNNELS

The Diel tunnel runs through the massif of Diel Hill, which 

forms the central part of the Váh River meander in the area of the 

Nosice dam. The tunnel design length amounts to 1082 metres. 

The tunnel is being driven through the massif under the Nimnica 

Spa. The western portal is located at the edge of the municipality of 

Nimnica; the eastern portal will be built in a forested area, above the 

secondary road II/507 leading from Púchov to Považská Bystrica 

along the right bank of the reservoir. The Diel tunnel will have an 

escape gallery, which will have its mouth in the area of the eastern 

portal of the tunnel. 

The work on the primary lining is approaching the fi nal. Last 

30m of excavation remain to be carried out before the tunnel 

breakthrough. However, this awaited event can take place only in 

this spring for the reason of the delaying work on the eastern portal 

of the tunnel. The delay originated due to a change in the design, 

respectively adaptation to the actual geological composition of the 

environment. 

Preparation for casting of the concrete bottom currently continues. 

Approximately 1/3 of the tunnel length will have footings and 

a fi bre reinforced concrete slab; 2/3 will have an invert. Profi ling 

of the primary lining and treating its surface is in progress so that it 

can be taken over for commencing the work on the waterproofi ng. 

Travelling formwork for the realisation of the secondary lining is 

being assembled at the western portal.

As of 15th January 2018, only 30m of the excavation of the escape 

gallery have remained to reach the gallery breakthrough (Fig. 6). 

Immediately when it happens, it will be possible to ventilate the whole 

main tunnel through the gallery. It is necessary during the casting of 

the secondary concrete lining and, at the same time, it will allow for 

supplying materials into the tunnel from the eastern portal. 

At the eastern portal (Fig. 7), the massif is being gradually excavated 

and walls of the portal pit are being carried out. The walls are formed 

by micropiles, at the top they are made continuous by an architectural 

concrete wall. The gradual massif excavation stages are strengthened 

by reinforced concrete blocks anchored with cable anchors. It is 

further necessary to sink the massif down by one stage and then it 

will be possible to start drilling for the canopy tube pre-support, under 

which 20m of the tunnel will be excavated from outside. 

Milochov tunnel

The new tunnel, Milochov (Fig. 8), is designed to overcome 

the bottom of Stavná Hill south of the Horný Milochov municipal 

TUNELY DIEL A MILOCHOV

Tunel Diel prechádza masívom vrchu Diel, ktorý tvorí centrálnu 

časť meandru Váhu v oblasti Nosickej priehrady. Tunel je navrhnutý 

v dĺžke 1082 metrov. Razenie tunela prebieha v masíve popod kúpele 

Nimnica. Západný portál je situovaný na okraji obce Nimnica, vý-

chodný portál bude zrealizovaný v území lesa nad cestou druhej tri-

edy II/507, ktorá vedie z Púchova do Považskej Bystrice po pravom 

brehu priehrady. Tunel Diel bude mať únikovú štôlňu, ktorá bude ústiť 

do priestoru východného portálu tunela. 

Práce na primárnom ostení sa blížia k fi nále. Do prerážky tunela 

chýba posledných 30 m. Aby sa však táto očakávaná udalosť uskutoč-

nila, je potrebné počkať do jari tohto roku, a to z dôvodu meškajúcich 

prác na východnom portáli tunela. Ku zdržaniu došlo z dôvodu úpra-

vy projektu, resp. prispôsobeniu sa skutočnej geologickej skladbe 

prostredia. 

V aktuálnom čase pokračujú prípravné práce na položenie dna 

tunela. Približne 1/3 dĺžky tunela bude mať na dne základové pásy 

a dosku vystuženú betónom s rozptýlenou výstužou, 2/3 budú so 

spodnou klenbou. Vykonáva sa profi lácia primárneho ostenia a úpra-

va jeho povrchu tak, aby sa mohol prebrať na započatie prác s hyd-

roizoláciou. Na západnom portáli sa montuje debniaci vozeň na reali-

záciu sekundárneho ostenia.

Únikovej štôlni chýba k dátumu 15. 1. 2019 už len 30 metrov do jej 

prerazenia (obr. 6). Hneď ako sa tak stane, bude možné cez únikovú 

štôlňu vetrať celý hlavný tunel, čo je potrebné pri betonáži sekundár-

neho ostenia, a zároveň umožní prísun materiálu do tunela z východ-

ného portálu.

Na východnom portáli (obr. 7) prebieha postupné odťažovanie ma-

sívu a realizácia stien portálovej jamy. Steny sú tvorené z mikropilót, 

na vrchu sú zmonolitnené do múrika s pohľadového betónu. Postup-

ným odťažovaním masívu sú spevňované roznášacími železobetóno-

vými prahmi, ktoré sú kotvené lanovými kotvami. Ďalej je potrebné 

klesnúť ešte o jednu úroveň, a potom bude možné začať vŕtať mikropi-

lótový dáždnik tunela, pod ktorým sa vyrazí 20 metrov zvonku.
Obr. 7 Tunel Diel (východný portál)
Fig. 7 Diel tunnel (eastern portal)

Obr. 6 Unikova stolna tunel Diel
Fig. 6 Escape gallery for Diel tunnel
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district of the town of Banská Bystrica. The tunnel design length 

is 1861 metres. The tunnel will have one escape gallery having its 

mouth in the municipality of Milochov. 

Tunnel excavation from the western portal for the time being 

does not continue. From the west, 115 metres of excavation have 

been fi nished in top heading; 105 metres of full face excavation 

have been completed. 

The work from the eastern portal (Fig. 9) proceeds through ex-

cavation support class Vc – under canopy tube pre-support, with the 

excavation face stabilised with fi breglass rock bolts; a temporary 

invert from welded mesh and shotcrete is being carried out at the 

bottom. As of 15th January 2019, 186.5m of excavation have been 

fi nished. 

The excavation of the slope in the area of the escape gallery has 

been fi nished in the municipality of Horný Milochov. Preparation 

for commencing the gallery excavation is in progress. Only the 

initial 10m long section will be excavated from the portal. The 

main part of the gallery will be driven uphill from the tunnel. 

The whole project is being realised by the Nimnica consortium 

formed by the companies of Doprastav – TSS Grade – Subterra 

– EŽ Praha. The Diel tunnel is being realised by Tubau, a.s., and 

the Milochov tunnel by Subterra a.s. General designer for Slovak 

Railways, the project owner, is Reming Consult, a.s.

Ing. JÁN KUŠNÍR, Reming Consult a.s.

Tunel Milochov

Na preklenutie úpätia vrchu Stavná, južne od miestnej časti 

Horný Milochov mesta Považská Bystrica, je navrhnutý nový tu-

nel Milochov (obr. 8). Projektovaná dĺžka tunela je 1861 metrov. 

Tunel bude mať jednu únikovú štôlňu, ktorá bude vyúsťovať v obci 

Milochov. 

Raziace práce zo západného portálu zatiaľ nepokračujú. Zo zá-

padu je vyrazených 115 metrov v kalote, v plnom profi le je vyra-

zených 105 metrov.

Práce z východného (obr. 9) portálu pokračujú vo vystrojova-

cej triede Vc – razí sa pod mikropilótovým dáždnikom, čelba je 

spevnená sklolaminátovými svorníkmi, a v dne kaloty sa realizuje 

dočasná spodná klenba zo zváraných sietí a striekaného betónu. 

K 15. 1. 2019 je vyrazených 186,5 m.

V obci Horný Milochov bola dokončená odťažba svahu v pries-

tore portálu únikovej štôlne. Realizuje sa príprava na začatie ra-

zenia. Z portálu sa bude raziť len prvých 10 m. Hlavná časť štôlne 

bude razená z tunela dovrchne. 

Celú stavbu realizuje združenie Nimnica zložené zo spoločností 

Doprastav – TSS Grade – Subterra – EŽ Praha. Tunel Diel realizuje 

spoločnosť Tubau, a.s. a tunel Milochov spoločnosť Subterra a.s. 

Generálnym projektantom pre investora Železnice Slovenskej re-

publiky je spoločnosť Reming Consult a.s.

Ing. JÁN KUŠNÍR, Reming Consult a.s.

POHLEDNICE S TUNELY VE ŠVÝCARSKU I

PICTURE POST CARDS WITH TUNNELS IN SWITZERLAND I

Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB

FROM THE HISTORY OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS

The Swiss confederation – an admirable Alpine state of the 
Helvetic Cross – is renowned for lots of its products. Apart from 
watches, cheeses, chocolate and tourism, tunnels are also among 
them. With respect to the exceptional rugged topography, the Swiss 
have been forced since ancient times to develop linear underground 
structures – tunnels – on their roads. They also present them with 
due pride in old as well as completely new picture postcards. This 
part of the series introduces some relatively little known Swiss tun-
nels, mostly road tunnels, with two railway tunnels added to them.

Švýcarská konfederace – obdivuhodný alpský stát Helvetského 
kříže – je proslulá řadou svých produktů. Vedle hodinek, sýrů, 
čokolády a turismu jsou to i tunely. S ohledem na mimořádnou 
členitost území jsou Švýcaři nuceni od pradávna budovat na svých 
komunikacích liniové podzemní stavby – tunely. S patřičnou 
hrdostí je také prezentují i na starých i docela nových pohled-
nicích. V tomto dílu seriálu jsou představeny některé poměrně 
málo známé švýcarské tunely. A to převážně silniční počítaje v to 
i dva železniční.

Obr. 8 Tunel Milochov 
Fig. 8 Milochov tunnel 

Obr. 9 Tunel Milochov (východný portál)
Fig. 9 Milochov tunnel (eastern portal)
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náhrady plavby po jezeře, probíhala v letech 1861–1865. Více než 

600 m vysoké strmé břehy pod horou Rophaien (2078 m n. m.) si 

vynutily celkem 9 tunelů, standardně doplněných galeriemi – obr. 2 

až 4. Náklady na komunikaci dlouhou 11,4 km činily v době stavby 

842 tis. CHF.

Již r. 1880 dopravil Gotthard Post přes Axenstrasse více než 

61 000 cestujících. V letech 1937–1939 byla komunikace vydláž-

děna a upravena pro automobily. V letech 1975–1990 byla opět, 

pro rozsáhlé nestability skalních stěn, renovována a dnes je součás-

tí švýcarské silniční sítě 3. třídy (N4). V současnosti je tato stará 

cesta významná turisticky, s určením výlučně pro pěší a cyklisty. 

Pro automobily byla vybudována tzv. Nová Axenstrasse se dvěma 

dlouhými tunely. [2]

URNERLOCH

Stručná historie prvního tunelu, vedoucího silniční komunikaci 
od r. 1707 přes Gotthardský průsmyk, byla uvedena v tomto seriálu 
již v časopisu Tunel 1/2016. Nyní je na obr.  1 prezentovaná další 
interesantní stylová pohlednice zobrazující toto pozoruhodné pod-
zemní dílo. [1]

TUNELY A GALERIE NA AXENSTRASSE

Axenstrasse je pozemní komunikace pojmenovaná podle po-

hoří Axen ve středním Švýcarsku, spojující Brunen v kantonu 

Schwyz s Flüelen v kantonu Uri. Je vedená těsně při východním 

okraji Urnersee, což je název pro jižní část známého jezera Vier-

waldstättersee. Výstavba silnice pro povozy a pěší, jako významné 

Obr. 1 Urnerloch – Gotthardská silnice. Photo- und Karten-Centrale, Zürich. 
1914. [sbírka autorů]
Plně obsazený dostavník vyjíždí z jižního, nevyzděného, portálu tunelu. 
Vlevo teče Schöllenenskou rozsedlinou řeka Reuss. Tu překonává kamenný most 
Tvärrenbrücke z roku 1595.
Fig. 1 Urnerloch – Gotthard road. Photo- und Karten-Centrale, Zürich. 1914. 
[authors‘ collection]
Fully occupied stagecoach starting from the southern unlined tunnel portal. The 
Reuss River fl ows on the left-hand side along the Schöllenen crevasse. It is over-
come by the Tvärrenbrücke stone bridge from 1595. 

Obr. 2 Jezero Vierwaldstättersee. Axenstrasse. No. 1618. E. Goetz, Phot., 
Luzern. 1907. [sbírka autorů]
Západní výhled ze severní galerie přilehlé k poslednímu – nejjižnějšímu – tunelu 
před Flüelen. Pohlednice zobrazuje trakci typickou pro počátek 20. stol. Oba 
koňmi tažené kočáry míří na sever.
Fig. 2 Vierwaldstättersee lake. Axenstrasse. No. 1618. E. Goetz, Phot., Luzern. 
1907. [authors‘ collection]
Western outlook from the northern gallery adjacent to the last – southernmost 
– tunnel before Flüelen. The picture postcard depicts the traction typical for the 
beginning of 20th century. Both horse-drawn carriages are heading north. 

Obr. 3 Galerie na Axenstrasse s Flüelen a Bristenstockem. E. Goetz, Kunstan-
stalt, Luzern, 4796. Kolorovaná fotografi e. 1947. [sbírka autorů]
V pravém průhledu z galerie se tyčí hora Bristestock (3074 m n. m.). Pod ní jsou 
vidět kostel a první domy města Flüelen.
Fig. 3 Gallery on Axenstrasse with Flüelen and Bristenstockem. E. Goetz, 
Kunstanstalt, Luzern, 4796. Coloured photograph. 1947. [authors‘ collection]
Bristestock mountain (3074m a.s.l.) rises in the right-hand view from 
the gallery. A church and fi rst houses of the town of Flüelen can be seen 
underneath. 

Obr. 4 11593 Axenstrasse a jezero Vierwaldstättersee. Gebr. Wehrli Kilchberg, 
Zürich. 1905. [sbírka autorů]
Jižní skalní portál posledního tunelu před Flüelen. Jde o tentýž tunel jako 
na obr. 2 a 3. V průhledu tunelu jsou patrná okna galerie.
Fig. 4 11593 Axenstrasse and Vierwaldstättersee lake. Gebr. Wehrli Kilchberg, 
Zürich. 1905. [authors’ collection]
Southern rock portal of the last tunnel before Flüelen. It is the same tunnel 
as that in fi gures 2 and 3. The gallery windows can be viewed through the 
tunnel.
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ci dokončili Rakušané v r. 1822. Otevřením silničního tunelu San 

Bernardino (1967) ztratila historická trasa z velké části svůj vý-

znam. V 80. letech 20. stol. byl diskutován 46,7 km dlouhý bázo-

vý tunel Splügen, projekt však byl odložený ve prospěch tras přes 

Lötschberg a Gotthard.

Zděná galerie Splügen, dlouhá 312 m, byla postavená v letech 

1843–1846 pro ochranu komunikace mimořádně ohrožené sněho-

vými lavinami – obr. 6. Nachází se na severní (švýcarské) straně, 

cca 400 m od státní hranice. Po 2. světové válce je průsmyk v zimě 

uzavírán, v létě byla galerie obcházena otevřenou komunikací. 

Z těchto skutečností vyplývající zanedbávání údržby vedlo spolu 

s extrémními přírodními podmínkami až ke zhroucení části klenby. 

Proto byla galerie v r. 1991 opravovaná a mezi léty 2006–2011 

zcela rekonstruovaná, a to při nákladech 2,015 mil. CHF. [4]

TUNELY NA SUSTENSTRASSE

Sustenstrasse byla vůbec první silniční komunikací ve Švýcar-

sku, která byla navržená především pro automobilní trakci. V délce 

45 km spojuje Wassen v kantonu Uri na východě s Innenkirchen 

(v údolí řeky Aare) v kantonu Bern na západě. Byla stavěná v le-

tech 1938–1945 podle požadavků švýcarské armády, a to ve stopě 

středověké obchodní cesty přes průsmyk Sustenpass (2260 m n. 

m.). Náklady na stavbu činily ve své době mimořádných 32 mil. 

CHF. Silnice se vyznačuje velkým množstvím serpentin i tunelů 

(obr. 7), kterých je celkem 18. Až na dva se však jedná převážně 

o krátká díla. Nejdelší – vrcholový tunel Sustenpass – má délku 

300 m.

Silnici, která bývá otevřená pouze od června do října, dnes vyu-

žívá především turistický ruch. [5]

TUNELY A GALERIE DO ÚDOLÍ SAMNAUNTAL

Uzavřené údolí Samnauntal, ležící v kantonu Graubünden při 

hranici s Tyrolskem, dlouho postrádalo spojení s mateřskou zemí. 

I proto zde byla vyhlášena r. 1892 bezcelní zóna, ostatně trvající 

dodnes. Přímé spojení s Vinadi ve Švýcarsku, vybudované i s ohle-

TUNELY U JEZERA THUNERSEE

Město Thun v kantonu Bern je podle velikosti 11. ve Švýcarsku. 

Leží na výtoku řeky Aare z jezera Thunersee. Severní břeh tohoto 

jezera obchází pozemní komunikace, původně zvaná Beatusstra-

se (Beátova), dnes přejmenovaná na Seestrasse (Jezerní). V seve-

rovýchodním sektoru tato silnice naráží na ostroh hory sv. Beáta, 

strmě spadající do jezera. Pro jeho překonání zde byly proraženy 

dva krátké tunely délky 75 a 20 m; druhý z nich je na zobrazený 

na obr. 5. [3]

SNĚHOVÁ GALERIE SPLÜGENBERG

Hraniční průsmyk Splügenpass (2114 m n. m.) spojuje Splü-

gen ve švýcarském kantonu Graubünden s Chiavennou v italské 

provincii Sondrio. Přechod průsmykem na rozvodí Rýna a Pádu 

byl známý již Římanům jako „Cumus aureus“, současnou silni-

Obr. 6 Splügenberg. Sněhová galerie s Horským domem. Phot. R. Guler, 
Thusis. 1933. [sbírka autorů]
Pohlednice ze švýcarské strany průsmyku. Vlevo je jižní portál ochranné galerie. 
V centru se v dálce nachází Horský dům, ve kterém je dnes o víkendech provo-
zovaná restaurace. Od domu vedou dolů prudké serpentiny historické horské 
komunikace dále směrem do Itálie.
Fig. 6 Splügenberg. Avalanche protection gallery with Mountain House. Phot. 
R. Guler, Thusis. 1933. [authors’ collection]
Picture postcard from the Swiss side of the pass. Pictured left is the southern 
portal of the protection gallery. In the centre, in the distance, there is the Moun-
tain House, in which a restaurant is run at weekends. Steep serpentines of the 
historic mountain road lead down from the house in the direction of Italy. 

Obr. 5 Silnice Beatusstrasse na jezeře Thunersee. S716 Phot. Gabler Inter-
laken. 1923. [sbírka autorů]
Beátova silnice byla (stejně jako stejnojmenná hora i známá krápníková jes-
kyně) pojmenovaná podle sv. Beáta – poustevníka, patrona Švýcarska. Úboční 
komunikace, vylámaná ve stěně strmě spadající do jezera, dnes nese název Je-
zerní (Thunersee). Na pohlednici je zobrazený východní skalní portál kratšího 
z obou tunelů.
Fig. 5 Beatusstrasse road on Thunersee lake. S716 Phot. Gabler Interlaken. 
1923. [authors’ collection]
The Beatus road was (the same as the mountain and the well-known stalagmite 
and stalactite cave of the same name) named after St. Beatus – a hermit, patron 
of Switzerland. The hillside road, broken out from a wall steeply falling into the 
lake, is currently called LakeThun (Thunersee). The eastern rock portal of the 
shorter of the two tunnels is depicted in the picture postcard.
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TUNELY NA RIGI-BAHN

Vrchol Rigi (Rigi Kulm) s horskou chatou, vysoký 1752  m 

n. m., se tyčí na pomezí kantonů Luzern a Schwyz, nad severový-

chodní částí jezera Vierwaldstättersee a nad jižním břehem jezera 

Zugersee. Jeho jméno vstoupilo do názvu dvou významných, byť 

poměrně krátkých, železničních tratí. První je Vitznau-Rigi-Bahn, 

druhou Arth-Rigi-Bahn. Obě jsou nejstaršími horskými železnice-

mi normálního rozchodu v Evropě. Pro bezpečný provoz na velmi 

strmé trati (sklonu až 250 ‰) jsou obě vybaveny Riggenbachovou 

ozubnicí.

Vitznau-Rigi-Bahn je vedena v délce 6,975 km z Vitznau (kan-

ton Luzern), z nadmořské výšky 435 m. Stavba byla zahájena roku 

1869, otevření pro veřejnost 1873, roku 1937 byla elektrifi kována. 

Na trati je jeden tunel – Schwanden, dl. 67 m (obr. 9). Již roku 1874 

přepravila 100 tis. cestujících, maxima zaznamenala v roce 1971 

s dopravou 578 070 osob. Dnešní kapacita se udává 850 lidí/hod.

dem na vojenská hlediska, bylo otevřeno až v r. 1912. Komunikace 

délky 8,4 km překonala výškový rozdíl 430 m, přičemž zahrnula 

celkem 3 galerie (obr. 8) a 5 tunelů, úvodní z nich dlouhý 500 m. 

Neosvětlené tunely dnes připouští pouze vozidla do hmotnosti 

18 tun, š. 2,3 m, v. 3,0 m, dl. 10 m, s tím že oboustranný provoz 

není možný.

Dobové náklady na stavbu dvojnásobně navýšily původní odhad 

a činily 1,8 mil. CHF. V roce 2011 byl zpracován projekt na zásad-

ní rekonstrukci komunikace, která je v zimě mimořádně ohrožova-

ná lavinami a ledem. Náklady této rekonstrukce byly vyčísleny na 

4 mil. CHF. [6] 

Obr. 7 Silnice Sustenstrasse, serpentina Wendeplatte. Verlag Globetrotter 
GmbH., Luzern. Okolo 1960. [sbírka autorů]
Vyobrazená serpentina se nachází přibližně v 1/3 trasy od Innerkirchen. Je po-
jmenovaná podle pastvin Wenden nacházejících se nad komunikací. Jde o ukáz-
kovou „vracečku“ – tj. utaženou zatáčku ve tvaru písmene U. Ta je zahájena 
i ukončena krátkými tunely. Jde o 3. (vpravo – na západě) a o 4. tunel trasy 
(nahoře).
Fig. 7 Sustenstrasse road, Wendeplatte serpentine. Verlag Globetrotter GmbH., 
Luzern. Around 1960. [authors’ collection]
The serpentine in the picture is located approximately at 1/3 of the route from In-
nerkirchen. It is named after the Wenden pastures found above the road. It is an 
example of a counter-direction bend – i.e. a tight curve in the shape of U letter. 
The curve starts and ends by short tunnels. It is the  3rd (on the right side – to the 
west) and 4th tunnel on the route (in the top). 

Obr. 8 Údolí Samnauntal (Švýcarsko). 1700–1850 m. Silniční galerie. No. 8210 
Verlag Engelberger, Stansstad. 1972. [sbírka autorů]
Na pohlednici jsou okna skalní galerie v severní stěně údolí Val Alpetta.
Fig. 8 Samnauntal valley (Switzerland). 1700–1850 m. Road gallery. No. 8210 
Verlag Engelberger, Stansstad. 1972. [authors’ collection]
Windows of the rock protection gallery on the northern wall of Val Alpetta valley 
are seen in the picture postcard. 

Obr. 9 1644 Železnice Rigi (Rigibahn) – Průhled tunelem na jezero Vierwald-
stättersee. Wehrli A.-G., Kilchberg, Zürich. 1907. [sbírka autorů]
Výhled z jihozápadního portálu krátkého tunelu Schwanden. Pohlednice byla 
zaslána z Luzernu baronu Bojanovskému do Kelče-Malhotic na Moravě.
Fig. 9 1644 Rigi railway (Rigibahn) – Vierwaldstättersee lake viewed through 
the tunnel. Wehrli A.-G., Kilchberg, Zürich. 1907. [authors’ collection]
View from the south-western portal of the short Schwanden tunnel. The picture 
postcard was posted from Luzern to baron Bojanovsky to Kelč-Malhotice in 
Moravia.
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Tato nepříliš dlouhá železnice se dnes stala pod názvem „Mt. 

Blanc Express“ důležitou součástí místního turistického ruchu. 

Přepraví cca 250 tis. cestujících/rok a původně významný podíl 

nákladní dopravy je již zanedbatelný. [8 a 9]

doc. Ing. VLADISLAV HORÁK, CSc., 
Ing. RICHARD SVOBODA, Ph.D., 

Ing. MARTIN ZÁVACKÝ

Poděkování: Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu 

č. LO1408 „AdMaS UP – Pokročilé stavební materiály, konstruk-
ce a technologie“ podporovaného Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Národní pro-
gram udržitelnosti I“ a projektu č. TE01020168 „Centrum pro 
efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)“ podpo-
rovaného z programu Centra kompetence Technologické agentury 
České republiky (TAČR).

Arth-Rigi-Bahn vychází z Arth v kantonu Schwyz (519 m n. m.) 

a je dlouhá 8551 m. Stavěná 1873–1875, elektrifi kovaná 1907. Na 

její trati se nachází dva tunely – Schönenboden (67 m) a Pfädern 

(48 m).

Od r. 1990 jsou obě železnice pro servisní účely propojeny. Na 

vrchol i nadále vede každá svou kolejí. [7]

ŽELEZNIČNÍ TUNEL LACHAT

Železniční trať Martigny-Châtelard (hranice s Francií) se na-

chází v kantonu Valais/Wallis. Má úzký rozchod 1000 mm, dél-

ku 18,36 km, je od samého počátku elektrifi kovaná a je, vzhle-

dem k vysokohorskému charakteru terénu a max. sklonu trasy až 

200 ‰, vybavená ozubnicí. Stavba byla započata 24. 11. 1902 a za-

hájení provozu připadlo již na 20. 8. 1906. Na trati bylo postaveno 

celkem 46 mostů a 12 tunelů, které mají celkovou délku 1945 m, 

tj. 13 % trasy. S 579,52 m je nejdelším z tunelů Velký Lachat (Le 

Grand Lachat) mezi Finhaut a Le Trétien – obr. 10.
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Obr. 10 J. J. 6745 Železnice M. C. (Martigny-Châtelard) nedaleko Finhaut. 
Tunel Lachat. Jullien frères, Phot. Editeurs, Genève. 1912. [sbírka autorů]
Jižní portál úbočního tunelu „Grand Lachat“ lze na pohlednici pouze tušit. Na-
prosto zřetelná je však boční poloha ozubnice doplněná spodním elektrickým 
sběračem. Vyniká horský charakter této železnice.
Fig. 10 J. J. 6745 M. C. railway (Martigny-Châtelard) near Finhaut. Lachat 
tunnel. Jullien frères, Phot. Editeurs, Genève. 1912. [authors’ collection]
The southern portal of the „Grand Lachat“ offspur tunnel can be only guessed 
in the picture postcard. On the other hand, the side location of the rack comple-
mented by third rail power collector is fully obvious. The mountainous character 
of the railway comes out. 
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VÝROČÍ ANNIVERSARIES

It is a great honour for me to congratulate to Ing. Karel Matzner on 
behalf of all colleagues, men as well as women, who met him or col-
laborated with him during his long-term activities in the ITA-AITES 
Czech Tunnelling Association, to the utterly important anniversary 
the ninetieth birthday certainly is. In his case this anniversary is very 
joyful with respect to the fact that he is in good physical and psy-
chical condition and can look back over past years with a feeling of 
well-fi lled time. Ninety years from his birth in České Budějovice will 
expire on 16th March 2019. 

Ing. Karel Matzner was not only a long-term member of the ITA-
-AITES Czech Tunnelling Association, but he was also its general 
secretary and, at the same time, the editor-in-chief of TUNEL journal, 
in which he successfully introduced the bilingual form of publication. 
We can legitimately state that he has done a lot for our association. 
This was the reason for appointing him its honourable member. 

Even his professional career is admirable. He graduated from the 
Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, 
with a degree from Department of Hydrotechnics, with focus on wa-
ter resources, in 1953. He entered Vodní Stavby enterprise and parti-
cipated in the construction of the Lipno hydroelectric scheme (in the 
position of the site manager for the underground powerhouse) and 
in the Lipno, Nechranice, Želivka I and Vrchlice waterworks in the 
position of the chief engineer of the construction management team 2 
of the company of Vodní Stavby. He brought the above-mentioned 
projects into service and fi nal practical completion. I do not know 
any other hydrotechnical enfi neer who was afforded the opportunity 

Dostalo se mi velké cti, abych mu 

jménem všech kolegů a kolegyň, kte-

ří se s Ing. Karlem Matznerem při 

jeho dlouholetém působení v České 

tunelářské asociaci ITA-AITES se-

tkávali či s ním spolupracovali, jejich 

i svým jménem skutečně od srdce 

popřál k velevýznamnému výročí, 

kterým devadesáté narozeniny jis-

tě jsou. V jeho případě je to výročí 

velmi radostné, protože se ho dožívá 

v dobré fyzické i psychické kondici 

a za uplynulými roky se může ohlédnout s pocitem dobře naplně-

ného času. Devadesát let od jeho narození v Českých Budějovicích 

uplyne 16. března 2019. 

Ing. Karel Matzner byl nejen dlouholetým členem České tune-

lářské asociace ITA-AITES, ale v letech 1996 až 2004 také jejím 

generálním sekretářem a současně šéfredaktorem časopisu TU-

NEL, v němž zavedl úspěšně bilingvní formu vydávání. Oprávněně 

můžeme konstatovat, že pro naši asociaci vykonal velmi mnoho, 

a proto byl zaslouženě jmenován jejím čestným členem.

I jeho profesní dráha je obdivuhodná. České vysoké učení tech-

nické v Praze, Fakultu inženýrského stavitelství, obor hydrotechni-

ka, absolvoval na vodohospodářském směru v roce 1953. Nastoupil 

DEVADESÁT LET ING. KARLA MATZNERA
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k podniku Vodní stavby a podílel se na stavbách přehrady Lipno 

(jako hlavní stavbyvedoucí podzemní hydroelektrárny) a na vod-

ních dílech Nechranice, Želivka I a Vrchlice jako hlavní inženýr 

stavební správy 2 Vodních staveb. Jmenované stavby dovedl do 

provozu a konečné kolaudace. Nevím o druhém hydrotechnikovi, 

kterému by se dostalo příležitosti úspěšně dokončit během životní 

stavební praxe hned čtyři údolní přehrady. 

Následovalo 25 let práce u podniku Metrostav ve funkci vedoucí-

ho odboru realizace metra, později pak zastával funkci technického 

asistenta generálního ředitele podniku. Byl vyslán do Alžíru, kde 

v letech 1987 až 1989 pracoval na přípravě stavby metra s účastí 

podniku Metrostav. Ke spolupráci nedošlo pro začínající nejistou 

situaci v arabském světě. 

Bohatá byla také jeho publikační a redaktorská činnost, což do-

kládá nejen vývoj a úroveň časopisu Tunel, ale i řada knih i fi lmů 

o výstavbě pražského metra, na nichž se podílel. 

Mimořádným rysem Ing. Karla Matznera byla a je nejen jeho 

láska ke sportu, ale především aktivní sportovní život. Sportuje 

i dnes ve věku, kdy většina lidí na aktivní pohyb rezignuje, buď 

ze zdravotních důvodů, ale mnohdy jen z lenosti či pohodlnosti. 

Téměř dvacet let byl místopředsedou a předsedou TJ Vodní stav-

by. Coby atlet – veterán se stal v příslušných věkových kategoriích 

několikrát mistrem světa, Evropy, ale také mistrem Jižní Ameriky 

i Čínské republiky Tchaj-wan v různých běžeckých disciplínách. 

Vykovával funkci předsedy Sdružení veteránů Českého atletického 

svazu, dodnes je jeho čestným předsedou. Po několik funkčních 

období byl i členem představenstva Evropské a Světové atletické 

veteránské asociace, kde získal „Honorary Bronz Pin za zásluhy 
o rozvoj veteránského sportu ve světě“.

My mladší se můžeme jen divit, kolik závodů Ing. Karel Matzner 

absolvoval. Jen namátkou vybírám: 41× Velkou Kunratickou, 32× 

Běchovice, 37 půlmaratonů a 15 maratonů. Na lyžích pak 28× Ji-

zerskou padesátku, 22× 70 km Po hřebenech Krkonoš.

Karle, za všechny Tvé přátele a kolegy z České tunelářské asoci-

ace ITA-AITES Ti přeji do dalších let dobré zdraví a neutuchající 

vitalitu.

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ, 
bývalý sekretář CzTA ITA-AITES

for successful completion of four valley dams during his or her life 

construction practice . 

Twenty fi ve years of work with the company of Metrostav in the 

position of the chief of the Metro Realisation Department and, later, 

in the position of technical assistant to the general director. He was 

sent to Algiers, where he worked in 1987 through to 1989 on the pre-

paration of the development of metro with the possible participation 

of Metrostav. The collaboration did not materialise because of the co-

mmencing uncertainty of the situation in the Arab world. 

His publication and editor’s activities, the proof of which is not 

only the development and level of TUNEL journal but also a range of 

books and fi lms on the development of Prague Metro in which he also 

participated, were also abundant. 

Karel Matzner’s exceptional feature has been not only his love to 

sports, but fi rst of all, his active sporting life. He does sports even 

today, at the age at which the majority of people have resigned to the 

active movement, mostly for health reasons but often only out of lazi-

ness or comfortableness. He was the vice-chairman and chairman of 

sporting club TJ Vodní Stavby nearly for twenty years. As the athlete, 

of the Czech Athletic Union’s Veteran’s Association and is its honora-

ry chairman till now. He was also a member of the European and 

World’s Veteran’s Association board. As an athlete – veteran he seve-

ral times became the World and European champion in the respective 

age categories, but also the master of South America and the Taiwan, 

the Republic of China in various running disciplines. He was the cha-

irman of the Czech Athletic Union’s Veteran’s Association and is its 

honorary chairman till now. He was also a member of the European 

and World’s Veteran’s Association board for several terms, where he 

was awarded the “Honorary Bronz Pin for merit in development of 
veteran sports in the world”. 

We younger people can only wonder how many races Ing. Karel 

Matzner fi nished. Only randomly, I select the following ones: 41× 

Velká Kunratická cross-country race, 32× Běchovice race, 37× half 

marathon and 15× marathon race. On skis, it was 28× Jizerská pade-

sátka (50km) and 22× Krkonoše 70 cross-country ski race.

Dear Karel, let me wish you on behalf of all your friends and co-

lleagues from the ITA-AITES Czech Tunnelling Association great 

health and unfl agging vitality in the coming years. 

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ, 
former ITA-AITES CzTA secretary

It sometimes happens in the course of weekly working days that we 

forget things which are not directly related to immediate tasks. And 

so the life anniversary of a professional who signifi cantly participated 

and still participates in the renaissance of underground construction 

industry after 1989 in the Czech Republic, currently mainly in the 

Slovak Republic escaped the attention. The man in question is Ing. 
Jiří Pechman. The following congratulation, even though a little late 

but still is meant for him:

He was born on 29th March 1948 and was baptised by both the 

rivers Svitava and Svratka. In 1967 he fi nished the secondary voca-

tional construction school in Kudelova Street in Brno and, successi-

vely, he graduated from the Faculty of civil engineering of the Czech 

Technical University with a degree of civil engineer with a degree in 

steel bridges. Subsequently he broadened his university education at 

the VŠDS university in Žilina (1980). Today Ing Jiří Pechman vind-

icates his professional qualifi cation by and exceptionally wide range 

of authorisations – he is an authorised engineer of the Czech Chamber 

of Authorised Engineers and Techniques in civil engineering structu-

res, a holder of Certifi cate of a Regional Mining Authority – mining 

designer and supervising engineer for activities carried out in mining-

V běhu všedních pracovních dnů se 

občas přihodí, že zapomeneme na to, 

co se bezprostředně netýká okamžitých 

úkolů. A tak uniklo pozornosti životní 

jubileum odborníka, který se význam-

nou mírou podílel a stále ještě podílí 

na renesanci podzemního stavitelství 

po roce 1989 v ČR, nyní především 

ve SR. Jde o Ing. Jiřího Pechmana. 

Jemu je, sice trochu pozdě, ale přece 

jen, určena následující gratulace:

Narodil se 29. 4. 1948 a je křtě-

ný současně Svitavou i Svratkou. Roku 1967 absolvoval Střední 

průmyslovou školu stavební na Kudelově ul. v Brně a následně 

roku 1972 získal diplom stavebního inženýra pro obor konstrukce 

a podzemní stavby na Stavební fakultě VUT, ve specializaci ocelo-

vé mosty. VŠ vzdělání si posléze postgraduálně rozšířil na VŠDS 

v Žilině (1980). Dnes Ing. Jiří Pechman potvrzuje svou odbornou 

kvalifi kaci mimořádně širokou škálou oprávnění – je AI ČKAIT 

ING. JIŘÍ PECHMAN SEDMDESÁTNÍKEM

NG. JIŘÍ PECHMAN SEPTUAGENARIAN 
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-like way, the same certifi cate for carrying out inspections of tunnels 
PK, the same certifi cate also for the Slovak Republic, certifi cate of 
the Slovak Chamber of Civil Engineers for activities of supervising 
tunnels and geotechnics, etc. etc. 

During 1972–1979 he worked as an engineer for bridges and 
structures at Czechoslovakian railways, MO Brno; 1979–1993 as a in -
dependent development engineer – specialist for bridges and enginee-
ring structures ÚVAR ŽS Brno (3rd degree of ST attestation, certifi ca-
te of professional competence for designing and investment activities, 
realisation of construction projects, development and research). He 
settled in the position of chief designer – chief structural engineer at 
AMBERG Engineering Brno for long and fruitful 21 years. Finally, 
since 2014, he has worked with ESP Consult s. r. o. in the Slovak 
Republic (including Müller & Hereth GmbH from 2015 to 2018). 

He dedicated and still dedicates himself professionally mainly to 
bridges, geotechnical and underground structures. His hand (and fi rst 
of all head) participated in many demanding engineering construc-
tion projects. In the Czech Republic they were mainly static solutions, 
author’s and technical supervision over construction of tunnels – Pi-
sárky and Královo Pole in Brno, Jihlava, Klimkovice, recovery of the 
collapsed Jablunkov railway tunnel and projects of other, unfortuna-
tely not realised yet tunnels. In Slovakia, he acted as an uncompro-
mising technical supervisor over the Považský Chlmec and Višňové 
tunnels. He professionally returned to the latter tunnel in 1998, after 
long twenty years, when he participated in the design for that tunnel 
using the TBM. Even the projects for utility tunnels, sewers, bridges 
of foundations of exceptional industrial buildings, etc. Etc. 

Of “his” tunnel construction projects, it is necessary to emphasise 
fi rst of all the Pisárky tunnel, where he was the author of the unique 
and original static solution with the excavation support was provi-
ded by ground reinforced with a primary lining, where the secon-
dary lining is formed only a self-supporting architectural part of the 
tunnel. It was an original solution which had never been used in the 
Czech Republic. Another unique work was a mathematical model 
and prognosis of the settlement trough induced by the exceptionally 
diffi cult and demanding excavation of the Královo Pole tunnel in the 
high-density urban development. This forecast was processed by Ing. 
Pechman already in 2003, fi ve years before the commencement of the 
excavation. At that time, his conclusions and prognoses corresponded 
to the actual settlement, as well as his forecast of the behaviour of 
the original primary lining with rigid reinforcement and sequential 
excavation system, carried out with 10% accuracy! As a real master-
work of an European calibre it is possible to mention aligning and 
stabilisation of differentially settling foundation of a Waldrich-Co-
burg portal milling machine in Elblagu (Poland) in 2002. There was 
a strict requirement that the limit deformations of the foundation with 
the particular dimensions were met, namely the relative longitudinal 
and transverse tilt and defl ection at ±0.004mm/m up to ±0.006mm/m! 
It is necessary to realise that it was a foundation with the dimensions 
of 12.10 × 43.35 × 7.50m, carrying two travelling portal mills 2 × 142t 
with workpieces weighing up to 230 tonnes. Ing. Pechman was the 
author of his own proposal, structural analyses and loading tests. He 
managed the successful realisation of this unique stabilisation case 
directly in-situ. He earned a nickname “Big Georg” given to him for 
this work by Polish colleagues. 

In addition, Ing. Jiří Pechman is the author of 24 research and deve-
lopment tasks, more than 12 publications and 3 inventions. He even 
acted as an external teacher. 

He dedicated and still dedicates all his life to civil engineering – du-
ring the course of previous 30 years mainly to tunnels. Whilst doing it, 
he remained an excellent and open-minded colleague, always willing 
to advise or share laboriously gained experience. He never spoiled 
any fun. As a fresh sexagenarian, he, for example, dove from an air-
plane and “dared” to land on a reserve parachute. Dear Big Georg, we 
wish you “Keep going!” to the fi rst anniversary of your life jubilee. 

VLADISLAV HORÁK, VLASTIMIL HORÁK

pro mosty a inženýrské konstrukce, nositelem Osvědčení OBÚ – 

báňský projektant i technický dozor pro ČPHZ, téhož Osvědčení 

i pro SR, Oprávnění MD ČR pro provádění hlavních prohlídek tu-

nelů PK, Osvědčení SKSI k výkonu činnosti stavebního dozoru pro 

tunely a geotechniku etc. etc.

V letech 1972–1979 pracoval jako inženýr pro mosty a konstruk-

ce u ČSD, MO Brno, 1979–1993 jako samostatný vývojový pra-

covník – specialista pro mosty a inženýrské konstrukce v ÚVAR 

ŽS Brno (III. stupeň VT atestace, osvědčení zvláštní způsobilosti 

pro činnost projekční, investiční, realizaci staveb, vývoj a výzkum). 

Na dlouhých a plodných 21 let (1993 a 2014) zakotvil na pozici 

vedoucího projektanta – vedoucího statika ve fi rmě AMBERG En-

gineering Brno. A konečně od roku 2014 působí u fy ESP Consult 

s. r. o. ve SR (v tom i 2015–2018 Müller & Hereth GmbH).

Profesně se věnoval a stále ještě věnuje především mostům, geo-

technickým a podzemním konstrukcím. Jeho ruka (a především hla-

va) se podílela na mnoha náročných inženýrských stavbách. V ČR 

se jednalo především o statická řešení, autorské a technické dozory 

staveb tunelů – Pisáreckého a Královopolského v Brně, Jihlavské-

ho, Klimkovického, zmáhání závalu Jablůnkovského železničního 

tunelu a projekty dalších, bohužel dosud nerealizovaných tunelů. 

Na Slovensku pak působil jako nesmlouvavý technický dozor na 

tunelech Považský Chlmec a Višňové. K posledně jmenovanému tu-

nelu se profesně vrátil po dlouhých dvaceti letech, když se již v roce 

1998 podílel na projektu ražby tohoto tunelu technologií TBM. Ne-

lze opomenout též projekty kolektorů, kanalizačních stok, mostů či 

základů mimořádných průmyslových objektů atd. atd.

Z „jeho“ tunelových staveb je nutné vyzdvihnout především Pi-

sárecký tunel, kde byl autorem jedinečného a originálního statické-

ho řešení s nosným prvkem horniny vyztužené primárním ostěním, 

kde sekundární ostění tvoří pouze samonosnou pohledovou část 

tunelu. Šlo o originální řešení, jaké nebylo od té doby dosud nikde 

v ČR použito. Jeho dalším unikátem byl matematický model a pro-

gnóza poklesové kotliny od mimořádně obtížné a náročné ražby 

Královopolského tunelu v husté městské zástavbě. Tuto předpověď 

vypracoval Ing. Pechman již v roce 2003, tedy pět let před zahá-

jením vlastních ražeb. Jeho tehdejší závěry a prognózy odpovídaly 

skutečnému sedání, stejně jako předpověď chování originálního 

primárního ostění s tuhou výztuží a dělenou čelbou s přesností do 

10 %! Jako skutečný „majstrštyk“ evropského formátu lze pak zmí-

nit vyrovnání a sanaci nerovnoměrně sedajícího základu obráběcí 

portálové frézy Waldrich-Coburg v Elblagu (Polsko) v roce 2002. 

Striktním požadavkem bylo dodržení limitních deformací základu 

daných velikostí relativního podélného a příčného náklonu i průhy-

bu o hodnotě ±0,004 mm/m až ±0,006 mm/m! Šlo přitom o základ 

rozměrů 12,10 × 43,35 × 7,50 m se dvěma pojízdnými portálovými 

frézami o hmotnosti 2  × 142 t s obrobky o hmotnosti až 230 tun. 

Ing. Pechman byl autorem vlastního návrhu, statických výpočtů, 

zatěžovacích zkoušek a úspěšnou realizaci této unikátní sanace pak 

řídil přímo na stavbě, za což si u polských kolegů vysloužil pře-

zdívku „Big Georg“.

Ing. Jiří Pechman je také autorem 24 výzkumných a vývojových 

úkolů, více než 12 publikací a 3 vynálezů. Působil i jako externí 

pedagog.

Celý svůj profesní život zasvětil a stále zasvěcuje inženýrskému 

stavitelství – posledních 30 let potom především tunelům. Zůstal 

přitom výborným a otevřeným kolegou, vždy ochotným poradit či 

se podělit o pracně získané zkušenosti a taky nikdy nezkazil žád-

nou legraci. Jako čerstvý šedesátník si např. skočil z letadla a „do-

volil si“ přistát na záložním padáku. Milý Big Georgi, k prvnímu 

výročí Tvého životního jubilea Ti přejeme: „Jen tak dál“!

VLADISLAV HORÁK, VLASTIMIL HORÁK
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hem výstavby tunelu a instalace vybavení v ZAB – Zentrum am 

Berg“, Dr. Davorina Kolice (Chorvatsko) „Nová železniční trať 

Divica-Koper: vývoj projektu“, Dr. Karin Baeppler (Němec-

ko) „Současný vývoj technologie mechanizovaného tunelování 

pro proměnné geologické podmínky“, prof. Michaela Mooney-

ho (USA) „Umělá inteligence a fyzikální modelování pro pre-

dikci ražeb prováděných zeminovým štítem“, Martina Knightse 

(Velká Británie) „Budoucnost tunelování: vlivy, změny, potřeby 

a předpokládané potřeby“, Heinze Ehrbara (Švýcarsko) „Výběr 

optimálního uspořádání tunelu s ohledem na jeho celkový život-

ní cyklus“, prof. Wulfa Schuberta (Rakousko) „Poslední vývoj 

v mapování čeleb a v monitoringu stavu tunelu“ prof. Bai Yuna 

(Čína) „Rozvoj hlubokého podzemního prostoru v Šanghaji“, 

prof. Shahaba Yasrobiho (Írán) „Zvládání rizik a postup výstavby 

komplexního městského tunelu – příklad tunelu Arah-Esfandiar-

-Niayesh“, Bernharda Kohla (Rakousko) „Prevence a zmírnění 

nehod souvisejících s tunely“, Hanse-Petera Vetsche (Švýcarsko) 

„Gotthardský bázový tunel: bezpečnostní výzvy v dlouhých tu-

nelech a důsledky pro provoz“, a Ioannise Bakogiannise (Řecko) 

„Zkušenosti z projektování a výstavby silničních tunelů s konces-

ními smlouvami“.

V neděli 2. června 2018 (tj. den před konferencí) bude uspořá-

dán jednodenní kurz určený pro pracovníky s kratší praxí v oboru 

(mladí inženýři, doktorandi, atd.). Tématem kurzu bude „Čelení 

nejistotám při přípravě a realizaci tunelových staveb“. Rozsah 

kurzu bude 8–10 přednášek, které budou předneseny převážně 

odborníky z CzTA, dvě přednášky budou předneseny zahraniční-

mi lektory (prof. Bai Yun z Číny a prof. Shahab Yasrobi z Íránu). 

Na kurz je třeba se s předstihem zaregistrovat (nesouvisí s regist-

rací na konferenci), kapacita sálu je omezená.

Ve středu 5. 6. 2019 bude možné se zúčastnit jedné z připravo-

vaných exkurzí na ražené železniční tunely, realizované v rámci 

modernizace trati v úseku Sudoměřice – Votice, podzemní úlo-

žiště radioaktivních odpadů „Richard“, Hlavní dopravní řídicí 

ústřednu v Praze na Bojišti, Regionální podzemní výzkumné 

centrum URC Josef nebo historickou čistírnu podzemních vod 

v Praze – Bubenči. 

Veškeré informace o konferenci jsou dostupné na webových 

stránkách www.pspraha.cz (česky) a www.ucprague.com (anglic-

ky). Včasná registrace účastníků konference za snížený popla-

tek byla ukončena 31. 1. 2019, do 15. 4. 2019 je možné využít 

standardní registraci. Těšíme se na Vaši účast.

Ing. ALEXANDR BUTOVIČ, Ph.D., 

alexandr.butovic@satra.cz,

předseda přípravného výboru konference PS Praha 2019

The 14th international conference Underground Construction 

Prague 2019 will take place on the premises of Clarion hotel from 

3rd to 5th June 2019. Many Czech and foreign professionals have 

been involved in the preparation of the conference (members of 

the Steering Committee and the Scientifi c Board). The conference 

Gala Dinner will again be held in the environment of the Brevnov 

Monastery. The conference has gained support of the worldwide 

tunnelling association (ITA-AITES Endorsement) and, further 

on, also support of organisations ISSMGE (International 

Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) and 

ISRM (International Society for Rock Mechanics and Rock 

Engineering), and Deputy Mayor of the City of Prague Ing. Adam 

Scheinherr, MS.c., Ph.D. A very interesting technical programme 

is prepared for the event. Among Key Lectures, Ing. Luděk 

Sosna, Ph.D. will deliver a contribution titled “Planned tunnels 

on the Czech transport infrastructure”, Ing. Milan Majer on “The 

Ejpovice tunnel – planning and construction of the longest Czech 

railway tunnel”, Prof. Konrad Bergmeister (Austria) on “The 

longest underground construction in the world – the Brenner 

Base Tunnel” and Dr. Vojtech Galla (the USA) on “The Gateway 

Program – the Hudson River Tunnel Project in New York, New 

Jersey”. All information about the conference is available on 

web pages www.ucprague.com. We are looking forward to your 

attendance. 

Příprava 14. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 

2019 i nadále pokračuje podle plánu. Konference se uskuteční 

ve dnech 3. až 5. června 2019 v prostorách hotelu Clarion (ob-

dobně jako v letech 2010, 2013 a 2016). Do přípravy konference 

byla zapojena řada českých i zahraničních odborníků (členové 

přípravného výboru a vědecké rady). Společenský večer se opět 

bude konat v prostředí Břevnovského kláštera. Konference získala 

podporu světové tunelářské asociace (ITA-AITES Endorsement), 

dále také podporu organizací ISSMGE (International Society for 

Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) a ISRM (Interna-

tional Society for Rock Mechanics and Rock Engineering) a ná-

městka primátora hlavního města Prahy Ing. Adama Scheinherra, 

MS.c., Ph.D.

Je připraven velmi zajímavý technický program. V rámci klí-

čových přednášek zazní příspěvek Ing. Luďka Sosny, Ph.D. 

s názvem „Připravované tunelové stavby na české dopravní in-

frastruktuře“, Ing. Milana Majera „Tunel Ejpovice – příprava 

a realizace nejdelšího českého železničního tunelu“, prof. Konra-

da Bergmeistera (Rakousko) „Brennerský bázový tunel – nejdelší 

podzemní stavba na světě“ a Dr. Vojtecha Galla (USA) „Program 

Gateway – projekt tunelu pod řekou Hudson v New Yorku, stát 

New Jersey“.

V rámci jednotlivých tematických sekcí zazní vyzvané před-

nášky prof. Roberta Gallera (Rakousko) s názvem „Výzvy bě-

KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2019

CONFERENCE UNDERGROUND CONSTRUCTION PRAGUE 2019

ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES

CZECH TUNNELIG ASSOCIATION ITA-AITES REPORTS

www.ita-aites.czwww.ita-aites.cz



110

28. ročník - č. 2/2019

 ■ Tunel Žilina, stavba ktorá preverila odbornú zdatnosť zhotoviteľa 

Žilina Tunnel, a Project that Tested Contractor’s 
Professional Capacity 
Michal Fučík, Ing. Iveta Šnauková, PhD., Doprastav, a. s. 2/2018 4

 ■ Realizácia západného portálu tunela Žilina 

Realisation of the Western Portal of the Žilina Tunnel 
Michal Fučík, Ing. Iveta Šnauková, PhD., Doprastav, a. s. 2/2018 13

 ■ Technologické zariadenia tunelov na úseku D3 Svrčinovec – Skalité

Technology Equipment of Tunnels in the Svrčinovec – Skalité Section 
of the D3 Motorway
Ing. Martin Macko, Doprastav, a. s. 2/2018 20

 ■ Tunel Okruhliak – tunel, ktorý spojí sever a juh Slovenska

Okruhliak Tunnel – a Tunnel which will Interconnect 
the North and South of Slovakia 
Ing. Juraj Ortuta, Ing. Viktor Tóth, 

AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. 2/2018 35

 ■ Tunel Soroška vo fáze prípravy dokumentácie na stavebné povolenie

Soroška Tunnel in the Phase of Final Design Preparation 
Ing. Peter Paločko, PhD., Ing. Martin Hlaváč, 

AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. 2/2018 43

 ■ Prostředí v silničních tunelech

Environment in Road Tunnels
Ing. Vlastimil Horák, AMBERG Engineering Brno, a.s. 3/2018 37

 ■ Průzkumné práce v tunelu Podhradský

Survey in Podhradský Tunnel
Ing. Alice Wetterová, AMBERG Engineering Brno, a.s. 3/2018 43

 ■ Ražba pod centrem Los Angeles 

Mining under Downtown Los Angeles
Carlos Herranz Calvo, M.Sc., Los Angeles, 

Derek Penrice, M.Sc., C.Eng., 

San Ramon, Mott MacDonald, California, United States 4/2018 4 

4. METRO
SUBWAY

 ■ Metro „Cityring“ v Kodani – úsek „Branch off to Nordhavn“

Cityringen Metro, Copenhagen – Branch off to Nordhavn
Dr.-Ing. Frank Abel, 

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Essen, Německo 3/2018 18

 ■ Ražba pod centrem Los Angeles 

Mining under Downtown Los Angeles
Carlos Herranz Calvo, M.Sc., Los Angeles, 

Derek Penrice, M.Sc., C.Eng., 

San Ramon, Mott MacDonald, California, United States 4/2018 4 

5. KANALIZACE, KOLEKTORY, MALÉ PROFILY
SEWERAGE, UTILITY TUNNELS, SMALL PROFILE TUNNELS

 ■ Ražba TBM tunelu vodní elektrárny v Gruzii s českou účastí

TBM Driving of a Tunnel for Hydropower Plant in Georgia 
with Czech Participation 
Ing. Petr Jakeš, Mgr. Leoš Valigurský, Ing. Marcel Rückl, 

SAMSON PRAHA, spol. s r.o., 

Ing. Simona Pohoriljak, MBA, 

ŠKODA PRAHA a. s. 1/2018 4

1. ÚVODNÍK
EDITORIAL
Ing. Soňa Masarovičová, 

členka redakční rady časopisu Tunel 1/2018 1

Ing. Jozef Hric, 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TuCon, a. s. 1/2018 2

Ing. Marcel Rückl, 

jednatel a majitel společnosti SAMSON PRAHA, spol. s.r.o. 1/2018 3

Ing. Boris Šebesta, 

člen redakční rady časopisu Tunel 2/2018 1

Ing. Ján Záhradník, 

obchodný riaditeľ Doprastav, a. s. 2/2018 2

Ing. Martin Bakoš, PhD., 

konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti 
AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. 2/2018 3

Ing. Miloslav Frankovský, 

člen redakční rady časopisu Tunel 3/2018 1

Ing. Tomáš Koranda, 

předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ a. s. 3/2018 2

Ing. Vlastimil Horák, 

člen představenstva a ředitel 
AMBERG Engineering Brno, a.s. 3/2018 3

doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., 

členka redakční rady časopisu Tunel 4/2018 1

Ing. Radko Bucek, 

generální ředitel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 4/2018 2

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., 

děkan Fakulty stavební VUT v Brně 4/2018 3

2. PODZEMNÍ URBANISMUS, VÝHLEDOVÉ STAVBY, NORMY
UNDERGROUND CITY PLANNING, PROSPECTIVE PROJECTS, 
STANDARDS

 ■ Stavebný dozor a dozorovanie tunelov na Slovensku 

podľa zmluvných podmienok FIDIC

Construction Supervision and Supervision over Tunnels in Slovakia 
According to FIDIC Contractual Conditions 
Ing. Jozef Čížik, PhD., Ing. Martin Bakoš, PhD., 

AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. 2/2018 25

 ■ Tunel Okruhliak – tunel, ktorý spojí sever a juh Slovenska

Okruhliak Tunnel – a Tunnel which will Interconnect 
the North and South of Slovakia 
Ing. Juraj Ortuta, Ing. Viktor Tóth, 

AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. 2/2018 35

 ■ Tunel Soroška vo fáze prípravy dokumentácie na stavebné povolenie

Soroška Tunnel in the Phase of Final Design Preparation 
Ing. Peter Paločko, PhD., Ing. Martin Hlaváč, 

AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. 2/2018 43

3. DOPRAVNÍ STAVBY
TRANSPORT-RELATED PROJECTS

 ■ Výstavba železničného tunela de Champel, Švajčiarsko

De Champel Railway Tunnel Construction, Switzerland
Ing. Oliver Horváth, TuCon, a. s. 1/2018 33

 ■ Cestný tunel Oberau, Nemecko

Oberau Road Tunnel, Germany
Ing. Igor Schnierer, TuCon, a. s. 1/2018 38

 ■ Projekt výstavby cestného tunela Rosenstein, Nemecko

Rosenstein Road Tunnel, Germany – Project Design
Ing. Luboš Podolec, TuCon, a. s. 1/2018 45
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 ■ Využití pokročilého materiálového modelu pro stříkaný beton 

tunelových staveb

Application of Advanced Material Model for Shotcrete 
Tunnel Structures
doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D., Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D., 

Ing. Pavel Koudela, 

Ústav geotechniky, Fakulta stavební, VUT v Brně 4/2018 15

 ■ Geotechnická laboratoř ve výzkumném centru AdMaS

Geotechnical Laboratory at the AdMaS Research Centre
Ing. Martin Závacký, Ing. et Ing. Jan Štefaňák, Ph.D., 

Ústav geotechniky, Fakulta stavební, VUT v Brně 4/2018 23

8. HISTORIE
HISTORY

 ■ Úložiště radioaktivního odpadu Richard – rozšíření kapacity 

využitím starých důlních děl

Radioactive Waste Repository Richard – Expansion of Capacity 
by Using Old Mine Workings
Ing. Jiří Činka, SAMSON PRAHA, spol. s r.o. 1/2018 19

 ■ Projekt „Zpřístupnění historického podzemí Proseka“

“Making Prosek Historic Underground Accessible” Project
Jan Kamenický 4/2018 30

9. RŮZNÉ
MISCELLANEOUS

 ■ Úložiště radioaktivního odpadu Richard – rozšíření kapacity využitím 

starých důlních děl

Radioactive Waste Repository Richard – Expansion of Capacity 
by Using Old Mine Workings
Ing. Jiří Činka, SAMSON PRAHA, spol. s r.o. 1/2018 19

 ■ Prostředí v silničních tunelech

Environment in Road Tunnels
Ing. Vlastimil Horák, AMBERG Engineering Brno, a.s. 3/2018 37

 ■ Užití 3D vizualizačních modelů v podzemním stavitelství

Application of 3D Visualisation Models to Underground 
Construction Engineering
Ing. Veronika Kočičková, Ing. Ladislav Barák, 

Ing. Zbyněk Lupač, Ing. Lumír Kliš, Jakub Schoř, 

AMBERG Engineering Brno, a.s. 3/2018 51 

 ■ Zásady rozhodování za nejistoty v geotechnice

Principles of Making Decisions under Uncertainty 
in Geotchnics
doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc. 3/2018 58

 ■ Projekt „Zpřístupnění historického podzemí Proseka“

“Making Prosek Historic Underground Accessible” Project
Jan Kamenický 4/2018 30

10. STAVEBNÍ MATERIÁLY
BUILDING MATERIAL

 ■ Technické řešení betonové vozovky v tunelu Považský Chlmec

Technical Solution to Concrete Roadway 
in Považský Chlmec Tunnel
Ing. Matěj Bůžek, Ing. Libor Mařík, HOCHTIEF CZ a. s. 3/2018 24

 ■ Využití pokročilého materiálového modelu pro stříkaný beton 

tunelových staveb

Application of Advanced Material Model for Shotcrete 
Tunnel Structures
doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D., Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D., 

Ing. Pavel Koudela, Ústav geotechniky, Fakulta stavební, 

VUT v Brně 4/2018 15

 ■ Geotechnická laboratoř ve výzkumném centru AdMaS

Geotechnical Laboratory at the AdMaS Research Centre
Ing. Martin Závacký, Ing. et Ing. Jan Štefaňák, Ph.D., 

Ústav geotechniky, Fakulta stavební, VUT v Brně 4/2018 23

 ■ Ražba štoly teplovodu pod rušnou pražskou křižovatkou a komplikace 

během výstavby

Excavation of a Gallery for a Heat Duct under a Busy 
Prague Intersection; Complications during Construction
Ing. Otakar Hasík, Mgr. Vít Jánoš, 

SAMSON PRAHA, spol. s r.o. 1/2018 14

 ■ Úložiště radioaktivního odpadu Richard – rozšíření kapacity využitím 

starých důlních děl

Radioactive Waste Repository Richard – Expansion of Capacity 
by Using Old Mine Workings
Ing. Jiří Činka, SAMSON PRAHA, spol. s r.o. 1/2018 19

 ■ Kolektor Hlávkův most – nová řešení při projektování a výstavbě 

Hlávkův Bridge Utility Tunnel – New Solutions in Design 
and Construction 
Ing. Radek Kozubík, HOCHTIEF CZ a. s., 

Ing. Václav Dohnálek, Subterra, a.s.,

Ing. Václav Ráček, Ph.D., Ing. Jaromír Zlámal, 

INGUTIS, spol. s r.o. 3/2018 4

6. SANACE, REKONSTRUKCE, ÚDRŽBA, OPRAVY
RECONSTRUCTION, REINSTATING, MAINTENACE, REPARATION

 ■ Úložiště radioaktivního odpadu Richard – rozšíření kapacity využitím 

starých důlních děl

Radioactive Waste Repository Richard – Expansion of Capacity 
by Using Old Mine Workings
Ing. Jiří Činka, SAMSON PRAHA, spol. s r.o. 1/2018 19

 ■ Prostředí v silničních tunelech

Environment in Road Tunnels
Ing. Vlastimil Horák, AMBERG Engineering Brno, a.s. 3/2018 37

 ■ Průzkumné práce v tunelu Podhradský

Survey in Podhradský Tunnel
Ing. Alice Wetterová, AMBERG Engineering Brno, a.s. 3/2018 43

7. TEORIE, VÝZKUM, SLEDOVÁNÍ
THEORY, RESEARCH, MONITORING

 ■ Ražba štoly teplovodu pod rušnou pražskou křižovatkou a komplikace 

během výstavby

Excavation of a Gallery for a Heat Duct under a Busy 
Prague Intersection; Complications during Construction
Ing. Otakar Hasík, Mgr. Vít Jánoš, 

SAMSON PRAHA, spol. s r.o. 1/2018 14

 ■ Stavebný dozor a dozorovanie tunelov na Slovensku 

podľa zmluvných podmienok FIDIC

Construction Supervision and Supervision over Tunnels 
in Slovakia According to FIDIC Contractual Conditions 
Ing. Jozef Čížik, PhD., Ing. Martin Bakoš, PhD., 

AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. 2/2018 25

 ■ Prostředí v silničních tunelech

Environment in Road Tunnels
Ing. Vlastimil Horák, AMBERG Engineering Brno, a.s. 3/2018 37

 ■ Průzkumné práce v tunelu Podhradský

Survey in Podhradský Tunnel
Ing. Alice Wetterová, AMBERG Engineering Brno, a.s. 3/2018 43

 ■ Užití 3D vizualizačních modelů v podzemním stavitelství

Application of 3D Visualisation Models to Underground 
Construction Engineering
Ing. Veronika Kočičková, Ing. Ladislav Barák, Ing. Zbyněk Lupač, 

Ing. Lumír Kliš, Jakub Schoř, 

AMBERG Engineering Brno, a.s. 3/2018 51 

 ■ Zásady rozhodování za nejistoty v geotechnice

Principles of Making Decisions under Uncertainty 
in Geotchnics
doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc. 3/2018 58
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 ■ Tunel Svrčinovec

Svrčinovec Tunnel 
Tunel Poľana

Poľana Tunnel
Tunel Žilina

Žilina Tunnel
Tunel Ovčiarsko

Ovčiarsko Tunnel
Bc. Miroslav Žáčik 2/2018 65

 ■ Tunel Višňové

Višňové Tunnel
Ing. Miloslav Frankovský 2/2018 68

 ■ Tunel Diel

Diel Tunnel
Tunel Milochov

Milochov Tunnel
Ing. Ján Kušnír 2/2018 68

 ■ Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Modernisation of Rokycany – Plzeň Railway 
Track Section
Ing. Boris Šebesta 3/2018 85

 ■ Tunely Ovčiarsko a Žilina

Ovčiarsko and Žilina Tunnels
Tunel Čerbať

Čerbať Tunnel
Tunel Višňové

Višňové Tunnel
Tunel Prešov

Prešov Tunnel
Slovenská tunelárska asociácia 3/2018 85

 ■ Tunel Diel

Diel Tunnel
Tunel Milochov

Milochov Tunnel
Ing. Ján Kušnír 3/2018 87

 ■ Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Modernisation of Rokycany – Plzeň Railway 
Track Section
Ing. Boris Šebesta 4/2018 60

 ■ Kolektor Hlávkův most

Hlávka Bridge Utility Tunnel
Ing. Václav Dohnálek, Ing. Radek Kozubík 4/2018 61

 ■ Tunely Ovčiarsko a Žilina

Ovčiarsko and Žilina Tunnels
Tunel Višňové

Višňové Tunnel
Tunel Prešov

Prešov Tunnel
Slovenská tunelárska asociácia 4/2018 62

 ■ Tunel Diel

Diel Tunnel
Tunel Milochov

Milochov Tunnel
Ing. Ján Kušnír 4/2018 64

14. ZPRÁVY Z TUNELÁŘSKÝCH KONFERENCÍ
NEWS FROM TUNNELLING CONFERENCE

 ■ Tunelářské odpoledne 4/2017

Tunnel Afternoon 4/2017
Ing. Markéta Prušková, Ph.D. 1/2018 57

 ■ Železniční mosty a tunely 2018

Railway Bridges and Tunnels 2018
Ing. Tomáš Zítko, CEng MICE, EUR ING 1/2018 58

11. TECHNOLOGIE
EQUIPMENT

 ■ Ražba TBM tunelu vodní elektrárny v Gruzii s českou účastí

TBM Driving of a Tunnel for Hydropower Plant in Georgia 
with Czech Participation 
Ing. Petr Jakeš, Mgr. Leoš Valigurský, Ing. Marcel Rückl, 

SAMSON PRAHA, spol. s r.o., 

Ing. Simona Pohoriljak, MBA, ŠKODA PRAHA a. s. 1/2018 4

 ■ Technologické zariadenia tunelov na úseku D3 

Svrčinovec – Skalité

Technology Equipment of Tunnels in the Svrčinovec – Skalité 
Section of the D3 Motorway
Ing. Martin Macko, Doprastav, a. s. 2/2018 20

 ■ Tunel Soroška vo fáze prípravy dokumentácie na stavebné povolenie

Soroška Tunnel in the Phase of Final Design Preparation 
Ing. Peter Paločko, PhD., Ing. Martin Hlaváč, 

AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. 2/2018 43

 ■ Technické řešení betonové vozovky v tunelu Považský Chlmec

Technical Solution to Concrete Roadway 
in Považský Chlmec Tunnel
Ing. Matěj Bůžek, Ing. Libor Mařík, HOCHTIEF CZ a. s. 3/2018 24

 ■ Prostředí v silničních tunelech

Environment in Road Tunnels
Ing. Vlastimil Horák, AMBERG Engineering Brno, a.s. 3/2018 37

12. ZE SVĚTA PODZEMNÍCH STAVEB
THE WORLD OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS

 ■ Mozaika ze světa

Ing. Miloslav Novotný 1/2018 54

 3/2018 74

 4/2018 49

 ■ Tunely pod Suezským průplavem 

Tunnels under Suez Canal
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. 2/2018 61

13. AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ 
A SLOVENSKÉ REPUBLICE
CURRENT NEWS FROM THE CZECH AND SLOVAK 
UNDERGROUND CONSTRUCTION

 ■ Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Modernisation of Rokycany – Plzeň Railway Track Section
Ing. Boris Šebesta 1/2018 58

 ■ Kolektor Hlávkův most

Hlávka Bridge Utility Tunnel
Ing. Václav Dohnálek, Ing. Radek Kozubík 1/2018 59

 ■ Tunely Ovčiarsko a Žilina

Ovčiarsko and Žilina Tunnels
Tunel Čerbať

Čerbať Tunnel
Tunel Považský Chlmec

Ing. Milan Majerčík 1/2018 60

 ■ Tunel Diel

Diel Tunnel
Tunel Milochov

Milochov Tunnel
Ing. Ján Kušnír 1/2018 62

 ■ Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Modernisation of Rokycany – Plzeň Railway Track Section
Ing. Boris Šebesta 2/2018 64

 ■ Kolektor Hlávkův most

Hlávka Bridge Utility Tunnel
Ing. Václav Dohnálek, Ing. Radek Kozubík 2/2018 65
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 ■ Zpráva z odborného zájezdu České tunelářské sociace 

do Švédska ve dnech 3. až 6. října 2018

Report from Technical Excursion of the Czech Tunnelling 
Association to Sweden on 3rd to 6rd October 2018
Tomáš Ebermann 4/2018 72

16. SPRAVODAJSTVO SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ 
ASOCIÁCIE ITA-AITES
ITA-ITES SLOVAK TUNNELLING ASSOCIATION REPORT

 ■ Valné shromaždenie Slovenskej tunelárskej asociácie

General Assembly of Slovakia Tunnelling Association
Ing. Miloslav Frankovský 3/2018 102

17. VÝROČÍ
ANNIVERSARIES

 ■ Ing. Jiří Smolík osmdesátníkem

Ing. Jiří Smolík Octogenarian
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. 2/2018 83

 ■ Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. osmdesátiletý

Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Octogenrin
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.  3/2018  95

 ■ Sedmdesátník Ing. Karel Scharf

Ing. Karel Scharf Septuagenarian
Ing. Miloslav Novotný 3/2018 96

 ■ Padesát let Geotestu v podzemním stavitelství

Fifty Years of Geotest in Underground Construction Industry
RNDr. Jiří Pavlík, Ing. Jan Stach, Ing. David Rupp, 

Mgr. Pvel Vižďa, Ing. Tomáš Ebermnn, Ph.D. 3/2018 97

 ■ Tři roky spolehlivého provozu tunelového komplexu Blanka

Three Years of Relliable Operation the Blanka Complex of Tunnels
Jakub Karlíček 4/2018 70

18. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB
FROM THE HISTORY OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS

 ■ 155 let od uvedení londýnského metra do provozu

155 Years since Bringing London Metro into Service
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. 1/2018 64

 ■ Pohlednice s železničními tunely v Rakousku I

Picture Postcards with Railway Tunnels in Austria I
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Ing. Richard Svoboda, Ph.D., 

Ing. Martin Závacký 1/2018 65

 ■ Pohlednice s tunely za oceánem

Picture Postcards with Tunnels Behind the Ocean
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Ing. Richard Svoboda, Ph.D., 

Ing. Martin Závacký 2/2018 70

 ■ 175 let od otevření tunelu pod Temží realizovaného pomocí 

tunelovacího štítu

175 Years from Inauguration of the Tunnel Driven 
under the Thames Using a Tunnelling Shield
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. 3/2018 89

 ■ Pohlednice s  tunely v Rakousku II

Picture Postcards with Tunnels in Austria II
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Ing. Richard Svoboda, Ph.D., 

Ing. Martin Závacký 3/2018 91

 ■ Pohlednice s tunely v Německu II

Picture Postcards with Tunnesl in Germny II
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Ing. Richard Svoboda, Ph.D., 

Ing. Martin Závacký 4/2018 67

19. Z ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN CzTA
CzTA WORKING GROUPS

 ■ Další krok k univerzálnímu TM, aneb „Bude to stačit“?

Another Step to a Universal TM, or „Will it do“?
Ing. Filip Schiffauer 1/2018 67

 ■ Tradiční seminář zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu 

a stavebních konstrukcí v Ostravě

Traditional Seminar on Stabilisation, Scaling and Anchoring 
of Ground Mass and Civil Engineering Structures in Ostrava
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. 2/2018 63

 ■ Tunelářské odpoledne 1/2018

Tunnel Afternoon 1/2018
Ing. Markéta Prušková, Ph.D. 2/2018 64

 ■ WTC 2018 

WTC 2018
Ing. Markéta Prušková, Ph.D. 3/2018 76

 ■ Konference tunely a podzemné stavby 2018

Tunnels and Underground Construction 2018 Conference
Ing. Viktória Chomová 3/2018 77

 ■ Swiss Tunnel Congress 2018 v Luzernu

Swiss Tunnel Congress 2018 in Luzern
Ing. Vlastimil Horák 3/2018 78

 ■ Konference Tunnel Safety and Ventilation 2018

Tunnel Safety and Ventilation 2018 Conference
Ing. Miroslav Novák 3/2018 80

 ■ Zpráva z tiskové konference ČKAIT „Statistika staveb 

nebo Statistika spadlých staveb – názory odborníků ČKAIT“

Report from the Press Conference of the ČKAIT (The Czech Chamber 
of Authorised Engineers and Technoloques in Construction) 
on „Structural Statistic or Statistic of Collapsed Structure 
– Opinions of ČKAIT Experts“
Ing. Libor Mařík 3/2018 80

 ■ Mezinárodní konference Geotechnika 2018 v Beskydech

Internationl Conference on Geotechnical Engineering 
in the Beskids
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. 4/2018 50

 ■ 67. Geomechanické kolokvium v Salzburgu a 11. Rakouský 

tunelářský den

67th Geomechanics Colloquium in Salzburg and Austrian Tunnel Day

 ■ Exkurze ÖGG na Bázový tunel Semmering 

– Úsek SBT 2.1 Fröschnitzgraben

Excursion to Semmering Base Tunnel 
– Section SBT 2.1 Fröschnitzgraben
Ing. Libor Mařík 4/2018 52

 ■ Tunelářské odpoledne 2/2018

Tunnel Afternoon 2/2018
Ing. Markéta Prušková, Ph.D. 4/2018 57

 ■ PIARC International Conference on Road Tunnel 

Opertions and Safety

PIARC International Conference on Road Tunnel 
Opertions and Safety
Ing. Peter Danišovič, PhD. 4/2018 58

 ■ Konference bezpečnost provozu v silničních tunelech 2018

Operational Safety in Road Tunnels Conference 2018
Ing. Miroslav Novák 4/2018 60

15. ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES
CZECH TUNNELLING ASSOCIATION ITA-AITES REPORTS

 ■ Činnost sekce tunely ČSS v roce 2017

Ing. Jiří Smolík 1/2018 69

 ■ Valné shromáždění CzTA ITA-AITES

General Assembly of the ITA-AITES CzTA 
Ing. Markéta Prušková, Ph.D. 3/2018 101

 ■ Konference Podzemní stavby Praha 2019

Underground Construction Prague 2019 Conference
prof. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. 4/2018 71
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Naši celosvětoví odborníci přijímají výzvy  
na českém trhu jiným způsobem již 25 let.  
Ať už jde o realizaci drobných geotechnických 
konstrukcí nebo o návrh rozsáhlých tunelových 
staveb, na každém projektu obohacujeme 
tradiční řešení o nové přístupy.

Opening opportunities with connected thinking.

mottmac.com
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