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ABSTRAKT
Západní část Velkého Městského Okruhu, která patří mezi nejzatíženější komunikace v Brně,
prochází úzkým průlomovým údolím řeky Svratky. Z prostorových důvodů okruhu je zde
jeho vozovka pouze dvoupruhová. Vedle ní je na vlastním tělese souběžně vedená tramvajová
trať. Aby i v tomto úseku bylo možno rozšířit komunikaci VMO na 4 jízdní pruhy, bude
prostor stávajícího tramvajového tělesa využit pro další 2 pruhy a tramvaj převedena do
tunelu v sousedství zmíněné komunikace.
První průzkumné práce pro tramvajový tunel proběhly již v 70. letech minulého století.
V roce 2008 byl realizován podrobný průzkum, kterým byly zjišťovány geologické poměry
a geotechnické vlastnosti zejména v prostoru jižního – Pisáreckého portálu. V letošním roce
na tuto etapu navázal doplňkový průzkum v prostoru severního – Žabovřeského portálu.
Geologické poměry horninového masivu byly zjišťovány pilotními subhorizontálními vrty,
geotechnické vlastnosti polními smykovými zkouškami a laboratorními zkouškami
horninových vzorků.
Zatímco první etapa průzkumu z roku 2008 byla zaměřena zejména na optimalizaci samotné
trasy tunelu, poznatky zjištěné doplňkovým průzkumem prokázaly možnost realizace tunelu a
současně poskytly detailní údaje pro finální projekční návrh a samotnou realizaci ražby.
ABSTRACT
The Western part of Large City Ring which belongs to the most traffic loaded roads in Brno
passes through the narrow valley of river Svratka. Limited space makes the reason why the
roadway has only two traffic ways here. A tram line is drawn parallel next to roadway on its
own body. The road should be widened to four traffic ways using the space of contemporary
tramway body and tramway will be relocated to the tunnel in the vicinity of the current road.
First survey works for tramway tunnel carried out in seventies of the last century. The next
survey for the tunnel was realized in 2008, when the geotechnical properties were measured in
the place of the southern portal. In present year, the survey was aimed to the space of the
northern portal. Geological building was found out with subhorizontal boreholes, geotechnical
properties of rock mass with field shear tests and laboratory tests of the rock samples.
The survey in 2008 was focused on optimizing the route of the tunnel. Findings of additional
research have shown the feasibility of the tunnel and have provided detailed information for
the design proposal and realization of the tunnel itself.
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1 Úvod
Velký městský okruh v Brně prochází na své západní straně mezi Pisárkami
a Žabovřeskami úzkým průlomovým údolím řeky Svratky, kterým je vedena rovněž velmi
zatížená tramvajová trať. Z prostorových důvodů má zde komunikace Velkého městského
okruhu pouze dva jízdní pruhy, ačkoli se jedná o jednu z nejvíce dopravně zatížených
komunikací. Dopravní zátěž se ještě zvýšila vybudováním mimoúrovňové křižovatky Hlinky
s jednostranným silničním tunelem, zejména však po nedávném dobudování Královopolského
tunelu (tunelu Dobrovského), čehož důsledkem je každodenní vytváření dlouhých kolon
pomalu jedoucích vozidel. Aby bylo i v tomto úseku bylo možno tuto komunikaci zkapacitnit
rozšířením na 4 směrově oddělené jízdní pruhy, je třeba k tomuto účelu využít stávající
tramvajové těleso a tramvajovou trať přesunout do souběžně vedeného tunelu. Tento
tramvajový tunel by z větší části byl ražen v masivu skalních hornin, z menší části by byl
zahlouben a přesypán.
Projektovaný tramvajový tunel má mít délku 501 m, z čehož na severní přesypanou část
připadá 165 m, na jižní cca 3 m. Jeho průjezdný profil má být podkovovitý nebo kruhový o
šířce cca 7 m. Trasa tunelu je schematicky znázorněna v situaci – obrázek 1.

Obr. 1. Přehledná situace tramvajového tunelu
Fig. 1. Situation of the tramway tunnel
V uvedeném úseku byl tunel navrhován již před výstavbou zmíněné tramvajové trati
v 70. letech minulého století. Tehdy se uvažovalo s délkou tunelu přes 800 m a pro tento tunel
byl již v roce 1973 realizován inženýrskogeologický průzkum [1]. V roce 2008 se uskutečnil
podrobný průzkum s cílem ověření geologických poměrů zjištěných vrtným průzkumem
v první etapě a stanovení geotechnických vlastností horninového masivu i hornin budujících
masivu v prostoru jižního portálu. Průzkum se stejným cílem a s obdobnou náplní průzkumné

činnosti v prostoru severního portálu byl realizován v letošním roce – tedy až po demolici
starých průmyslových objektů znemožňujících přístup k místu budoucí tunelové trasy.
V mezidobí (v roce 1990) byla studována možnost povrchového vedení tramvajové trasy
v odřezu souběžném s rozšířenou komunikací Velkého městského okruhu. Výsledky tohoto
průzkumu [2] prokázaly možnost uskutečnění skalních odřezů komunikace VMO a stanovily
podmínky možnosti jejich realizace. Tato varianta řešení dopravní problematiky v této oblasti
byla opuštěna a je nyní nahrazena uvažovanou realizací tunelové trasy.
Portálové oblasti – portál jižní (Pisárecký) a portál severní (Žabovřeský) představují
bývalé lomy. Mimo tyto lomy jsou pravděpodobně i další odkryvy ve spodní části svahu
pozůstatky velmi staré lomařské činnosti. Těžil se zde diorit, který byl intenzivně a
nepravidelně rozpukaný.

Obr. 2 Stěna bývalého lomu v prostoru jižního portálu
Fig. 2 The wall of a former quarry in the area of the southern portal

Obr. 3 Stěna bývalého lomu v prostoru severního portálu
Fig. 3 The wall of a former quarry in the area of the northern portal

2 Náplň průzkumných prací
2.1

Sondážní práce

V I. etapě průzkumu v roce 1973, zaměřeného na zjištění inženýrskogeologických
poměrů v trase dlouhého tunelu, bylo odvrtáno 6 vrtů do hloubek až 80 m. V roce 2008 při
podrobném průzkumu pro nově trasovaný tramvajový tunel bylo vyhloubeno celkem 12 vrtů
o celkové metráži 168,5 m, z čehož 2 vrty (jeden svislý a jeden vodorovný) byly situovány
v ražené části tunelu, ostatní vrty v částech hloubených. V ražené části svislý vrt byl hluboký
70 m, vodorovný s ústím v prostoru budoucího provizorního portálu 35 m – jednalo se o tzv.
pilotní vrt ve směru budoucí tunelové trouby.
V roce 2015 byl horninový masiv vyšetřován třemi 40 m dlouhými subhorizontálními vrty
vedenými do kaloty tunelu a 4 vrty do počvy v úseku přesýpané tunelové trouby.
Subhorizontální vrty vycházely přibližně z jednoho místa v ose tunelu z úrovně kaloty a
vějířovitě se rozbíhaly, přičemž dva byly provedeny v minimálním sklonu 4°, zatímco třetí vrt
měl sklon 8°, což znamenalo, že na konci se dostal do úrovně počvy. Všechny vrty byly
provedeny jako jádrové. Jádra vrtů byla následně využita pro laboratorní stanovení
geotechnických vlastností zastižených hornin.
2.2

Geofyzikální práce

Geofyzikální měření pro přesypanou část tunelové trasy probíhalo v několika krocích.
Podle projektu se nejprve měřilo pomocí metody georadar (GPR) a MEU (multielektrodové
uspořádání). Následně byl průzkum doplněn o metody VES (vertikální elektrické sondování)
a MRS (mělká refrakční seismika). Měření definovalo povrch skalního podloží v přesypané
části a pozice odporových anomálií indikujících zásadní dislokace v horninovém masivu a
fyzikální změny vlastností masívu.
2.3

Karotážní měření

Úkolem karotážního měření bylo ve třech horizontálních vrtech provést co nejširší
komplex karotážních metod, který by vedl k upřesnění litologického profilu vrtů, objasnění
tektoniky (míst porušení hornin) a stanovení geomechanických charakteristik hornin in situ.
Pro splnění zadaného úkolu byly v měřeném vrtu použity různé karotážní metody: gama
karotáž, neutron-neutron karotáž, karotáž magnetické susceptibility, hustotní karotáž,
elektrická odporová karotáž, digitální akustická karotáž se záznamem plného vlnového
obrazu, seismokarotáž, orientovaný akustický skener stěny vrtu a termometrie. Kromě
karotážních měření byly pomocí speciální kamery všechny vrty prohlédnuty a z této prohlídky
byl pořízen záznam.
2.4

Polní geotechnické zkoušky

V oblastech obou portálů byly provedeny polní zkoušky mechaniky hornin pro
stanovení geotechnických parametrů skalního masivu. Zkoušky byly uspořádány tak, aby bylo
možno stanovit nejen pevnostní charakteristiky (vrcholovou smykovou pevnost, reziduální
smykovou pevnost, mez kluzu), ale i deformační vlastnosti – moduly přetvárnosti.
2.5

Laboratorní zkoušky

Laboratorní zkoušky mechaniky hornin se uskutečnily na sadách vzorků jader průměru
61 mm vytěžených z průzkumných vrtů. V laboratoři mechaniky hornin a.s. GEOtest se

uskutečnily následující zkoušky: ze zkoušek indexových vlastností objemová hmotnost,
hustota, nasákavost, výpočtem stanoveny pórovitost a hutnost, ze zkoušek mechanických
vlastností pevnost v prostém tlaku, v prostorovém tlaku, v příčném tahu, v tahu za ohybu a ve
střihu, vždy po nasycení vodou a v případě dostatečného množství zkušebního materiálu též
po vysušení a zmrazování (z nich výpočtem stanoveny součinitele změknutí a odvozené
parametry smykové pevnosti) a dále deformační zkoušky za účelem stanovení modulů
přetvárnosti a pružnosti a Poissonova čísla.
Z vrtů v raženém úseku byly odebrány vzorky pro jejich petrografickou klasifikaci.
Pro zjištění možných agresivních účinků podzemní vody na stavební materiál byly odebrány
vzorky vody z vrtů, které byly analyzovány v hydrochemických laboratořích.
2.6

Geologické terénní práce

Odkryté výchozy skalních stěn v prostoru obou portálů byly geologicky
zdokumentovány. Makroskopicky zde bylo posouzeno petrografické složení masivu, stav jeho
narušení zvětrávacími procesy a zejména byly sledovány diskontinuity v horninovém masivu
– jejich typ, průběžnost, tvar, habitus styčných ploch, rozevření a charakter eventuelní výplně
a změřena jejich orientace, tj. směr sklonu (azimut) a sklon. Hlavní směry diskontinuit byly
vyhodnoceny v tektonogramech.
Kromě toho při dokumentaci stěny v prostoru severního portálu byl použit laserový scanner
umožňující po vyhodnocení vhodným softwarem stanovení orientací diskontinuit i v místech
běžně nepřístupných, resp. přístupných pouze s horolezeckou technikou.
2.7

Stabilitní analýzy

Stabilitní analýzy řešily stabilitu území v prostoru tunelu a jeho předzářezů s důrazem
na řešení stability stěn bývalých lomů. Stabilitní výpočty vycházely především z dokumentace
terénních odkryvů a výsledků polních a laboratorních zkoušek.
3 Geologická charakteristika
Průlomové údolí řeky Svratky, jímž prochází západní část komunikace Velkého
městského okruhu, je vyhloubeno v tvrdých horninách brněnského vyvřelého masivu,
především v křemenných dioritech. Díky tomu je údolí úzké a údolní svahy jsou velmi strmé.
V levobřežním svahu ve vzdálenosti 100 – 150 m od současné trasy probíhá styk křemenných
dioritů s metadiabasy ve směru cca S – J, tj. souběžně se směrem údolí. Stykové pásmo je
petrograficky velmi heterogenní a silně tektonicky porušené. Trasa tunelu prochází
plutonickým tělesem budovaným několika typy hornin s převahou amfibolového až biotitamfibolového křemenného dioritu, a obsahujícím mikrodioritové enklávy (obr. 4) a
uzavřeniny gaber, což potvrdily uskutečněné vrty. Všechny studované horniny jsou slabě až
výrazně tektonicky ovlivněné a hydrotermálně přeměněné. Mylonitizované a kataklazované
partie jsou pak vzájemně odděleny téměř tektonicky nepostiženými partiemi horniny.
Kvartérní pokryv tvoří v oblasti svahu nespojitě vyvinutá souvrství suťových (deluviálních)
sedimentů. V oblastech portálů jsou vyvinuty suťové kužely u paty stěn, které mohou být jak
přirozeného původu (osypy ze skalních stěn), tak i pozůstatky staré lomové činnosti.
Hydrogeologické poměry charakterizuje průlinová propustnost ve zcela zvětralých oblastech
horninového masívu. V hlubších částech masívu je propustnost puklinová. Vydatnost
puklinových zvodní lze očekávat ve velmi malé intenzitě jak z důvodu sevření puklin, tak i
pro odkanalizování zastavěné oblasti nad hranou svahu. Mírně zvýšené intenzity zvodnění lze
očekávat pouze ve stykové oblasti křemenných dioritů s metadiabasy.

Obr. 4 Křemenný diorit s mikrodioritovými uzavřeninami, vrt J501, 10,90 m
Fig. 4 Diorite rock with inclusions of microdiorite, borehole J501, 10.90 m
4 Geotechnické vlastnosti hornin a horninového masivu
Pro stanovení indexových a mechanických vlastností hornin budujících horninový
masiv laboratorními zkouškami byla využita vrtná jádra, u jižního portálu byly použity též
části bloků smykových zkoušek po jejich odloučení ze stěny. Celkem bylo vyšetřováno šest
petrograficky odlišných vzorků zastižených hornin, Z dosažených výsledků jednotlivých
zkoušek je zřejmé že petrografické složení výrazně ovlivňuje jejich popisné vlastnosti.
Nejvýraznější odlišnosti byly shledány u nasákavosti, kde rozdíly jsou dány především
stupněm narušení zvětrávacími procesy. Mechanické vlastnosti jsou rovněž ovlivněny
stupněm zvětrávání, petrografické složení hornin zařazených do stejné třídy již nemá takový
vliv jako na popisné vlastnosti.
Výsledky zkoušek ukazují křemenné diority jako velmi pevnou horninu, pokud je nenarušena
zvětrávacími pochody nebo jinou mechanickou činností (odstřely v jejich masivu).
Nenarušenou horninu lze podle ČSN 73 6133 zařadit do třídy R2 a charakterizovat ji jako
křehký typ.
Do třídy R3 náleží kromě křemenného dioritu narušeného zvětráváním nebo dřívějšími
trhacími pracemi (rovněž křehký typ) i zbývající zkoumané typy hornin – metabazit (gabro,
amfibolit), metamikrodiorit a mylonit (tedy mylonitizované vyvřeliny druhotně zpevněné).
Podařilo se odebrat a následně odzkoušet i jádra z výrazně kataklazovaných a
mylonitizovaných oblastí. Výsledky zkoušek na těchto vzorcích potvrdily zařazení těchto
hornin do třídy R4. Narušení horniny drobnými diskontinuitami způsobuje výrazné snížení
pevnosti, zejména za stavu nasycení vodou. Právě podél drobných diskontinuit dochází ke
střižnému pohybu i při relativně malých normálných napětích a tím i k výraznému snížení
pevnosti.
Na obr. 5 je znázorněna pevnostní čára křemenného dioritu konstruovaná z výsledků zkoušek
pevnosti v tlaku a příčném tahu. Tyto pevnosti jsou v Mohrově diagramu znázorněny
kružnicemi navzájem dotýkajících se v počátku grafu a procházejícími body pevností v tahu
σPtp a pevnosti v tlaku σc. Mohrova obálka sestává ze dvou částí – z kvadratické paraboly
s vrcholem v bodě znázorňující pevnost v tahu σPtp a dotýkající se kružnice pevnosti v tlaku
a dále přímky, která je tečnou v místě dotyku paraboly ke kružnici. Tato tečna představuje
pevnostní čáru v tlakové oblasti – její průsečík s osou smykových napětí udává hodnotu
počáteční smykové pevnosti τ0 (obdobu soudržnosti v mechanice zemin) a její sklon úhel
vnitřního tření φ.
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Obr. 5 Pevnostní čára – Mohrova obálka křemenného dioritu
Fig. 5 Line of peak strength – Mohr envelope of quartzes diorite
Geotechnické vlastnosti horninového masivu závisejí jednak na pevnosti hornin masiv
budujících, jednak na prostoupení plochami nespojitosti – puklinami, trhlinami, poruchami,
resp. poruchovými pásmy. Tyto vlastnosti byly vyšetřeny sériemi smykových zkoušek
v oblastech obou portálů.
Cílem polních smykových zkoušek bylo stanovení parametrů smykové pevnosti horninového
masivu – vrcholové pevnosti, reziduální pevnosti a meze kluzu. Zkoušky umožnily i určení
deformačních parametrů, především modulu přetvárnosti. Polní smykové zkoušky se
uskutečnily v prostoru obou portálů vždy na 4 blocích rozměrů 500 × 500 × 300 mm
namáhaných různou kombinací normálných a tangenciálních sil až do usmyknutí v předem
určené rovině. Bloky byly připravené vytvořením obvodových rýh postupným obvrtáváním,
odstraněním okolní horniny a opařením ochrannými ocelovými rámy. Pro vnesení
normálných sil na povrch bloků bylo třeba připravit 5 tyčových kotev s volnými délkami
1500 mm vyčnívajícími ze skalní stěny (viz obr. 8), na něž se při zkouškách připevnil nosník
sestavený ze dvou U-profilů spojených přivařenými příložkami.
Síly byly při zkouškách vyvozovány hydraulickými zvedáky nosnosti 100 t uloženými
na lešení připraveném pro tento účel. Normálná síla se na bloky přenášela přes válečkové
ložisko umožňující kolmý pohyb bloku při jeho smýkání. Nedílnou součástí zatěžovací
kolony byl kulový kloub pro vyloučení excentricity zatížení v zatěžovací koloně. Kolona dále
sestávala z dynamometru, prodlužovacích trubních nástavců a podkladních desek a opírala se
o zmíněný nosník připevněný na tyčové kotvy.
Kolona tangenciální síly, jež se opírala o upravenou plochu v základně lomu, sestávala rovněž
z hydraulického zvedáku, dynamometru, prodlužovacích nástavců a podkladních desek, místo
válečkového ložiska byla síla na blok přenášena přes klín, jehož účelem bylo vyloučení

klopného momentu, tzn. umožňujícím odklon tangenciální síly tak, aby se paprsky normálné a
tangenciální síly protínaly v předurčené ploše porušení v základně bloku.
Schéma smykových zkoušek je patrné z řezu vedeném středem zkušebního bloku – obrázek 6.
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Obr. 6 Vzorový příčný řez blokem smykové zkoušky
Fig. 6 Exemplary cross-section through a block of shear test

Obr. 7 Ocelové rámy nasazené na připravené horninové bloky
Fig. 7 The steel frames put on the prepared rock blocks

Obr. 8 Série bloků smykových zkoušek připravené ke zkouškám
Fig. 8 The series of blocks prepared to shear tests

Obr. 9 Sestava polní smykové zkoušky
Fig. 9 The set of a field shear test
Vlastní smykové zkoušky u jižního portálu proběhly v době od 2. do 18. dubna 2008,
u severního portálu ve dnech 13. až 21. dubna 2015. Nejprve byla vnesena normálná síla na
plánovanou hodnotu a po ustálení deformací se přistoupilo ke stupňovitému přitěžování
tangenciální sílou. Zatěžování tangenciální sílou pokračovalo až do usmyknutí bloku, což se
projevilo nemožností ustálení deformací – blok byl při udržování tangenciální síly stále
v pohybu. Poslední fází zkoušek bylo uzavření ventilů hydraulických soustav a ty byly
ponechány k samovolnému poklesu tlaků normálné a tangenciální síly za současného
sledování jejich časového průběhu. Po zkouškách byly odloučené bloky ze stěny odstraněny a
smykové plochy zdokumentovány, jakož byly změřeny skutečné velikosti ploch usmyknutí.
Z průběhu smykových zkoušek (obr. 10) byly vyhodnoceny mez kluzu z ohybu křivek
závislosti posunu bloků na vneseném tangenciálním zatížení (v obr. 10 vyznačeny kroužkem),
vrcholová pevnost z nejvyššího dosaženého smykového napětí tangenciální sílou při
odpovídající normálné síle a reziduální pevnost extrapolací průběhu časové závislosti poklesu

napětí po uzavření ventilů hydraulických soustav. Pevnostní čáry horninového masivu
vyhodnocené ze série zkoušek S4 – S8 u severního portálu ukazuje obr. 11.
Kromě toho zaznamenaný průběh deformací smykových zkoušek umožnil i stanovení modulů
přetvárnosti horninového masivu.
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Obr. 10 Vztah mezi tangenciální deformací a smykovým napětím smykových zkoušek
u severního portálu
Fig. 10 Relation between tangential deformation and shear stress of shear tests at
the northern portal
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Obr. 11 Pevnostní čáry horninového masivu
Fig. 11 The strength lines of rock mass

5 Stabilita skalních stěn
Stabilitní analýzy řešily stabilitu území v prostoru severního portálu a jeho předzářezu.
Cílem stabilitního řešení bylo stanovit stabilní sklon stěny nad provizorním portálem a
stěny bočního odřezu v prostoru přesypané části tunelu a zároveň určit současnou míru
stability jednotlivých horninových bloků uložených ve stěně v úžlabích tvořených dvojicemi
odlučných ploch.
Pro stabilitu v geologických podmínkách prostoru tunelu Žabovřeská jsou rozhodující
diskontinuity prostupující horninový masiv, které tak představují zóny oslabení masivu se
sníženou smykovou pevností. V nich dochází při vyčerpání stability k destrukčnímu pohybu.
Pevnost vlastní horniny v případě skalních těles tvořených pevnými horninami zde není
rozhodující.
Proto se při stabilitních řešeních vycházelo ze znalosti charakteru odlučných ploch a jejich
orientace vzhledem k budoucím stěnám obnažujících horninový masiv. Smykový odpor ve
spárách masivu byl zadáván podle jejich charakteru – podle jejich rovného či nerovného
průběhu, hladkosti či drsnosti styčných ploch, jejich rozevření a vlastností jejich eventuální
výplně. Hodnoty smykového odporu charakterizovaného úhlem tření byly stanoveny
v minulosti zkouškami na lokalitách s obdobnými geologickými poměry. Pro stabilitu výrubu
tunelu a skalních stěn v oblasti provizorního portálu je nutná znalost jejich charakteru a
zejména jejich orientace vůči směru tunelu a skalních stěn. Tyto údaje byly získány
podrobnou dokumentací obnažených skalních stěn a vyhodnocením měření laserovým
scannerem.
Pro každou stěnu, resp. pro každý úsek stěny s odlišným směrem sklonu líce stěny byl
stanoven stabilní sklon Rothovou metodou. Za předpokladu působení svislé výslednice
aktivních sil (účinek vlastní tíhy), případně výslednice ukloněné ve směru spádnic
nejnepříznivějších ploch, je stěna stabilní, protíná-li rovina jejího líce nejnepříznivější plochy
právě v jejich spádnicích.
Pro stanovení stabilního sklonu stěn se do výpočtu zavádějí pouze plochy skloněné pod
větším úhlem než příslušný úhel tření ve spárách určujícího systému odlučných ploch (při
svislé výslednici), resp. větším než rozdíl úhlu tření a úhlu odklonu výslednice od svislice (při
šikmé výslednici). Uvedené nižší sklony odlučných spár byly zadány do výpočtu stupně
bezpečnosti proti sesutí podél těchto odlučných ploch.
Výpočty stabilního sklonu stěn se uskutečnily vlastním programem SSS1. Pro stabilitu stěny
jako celku jsou rozhodující plochy průběžné. Pokud však ve skalním tělese, jež je omezené
stěnou skloněnou pod úhlem stanoveným na základě orientace průběžných ploch, existují
nepříznivější neprůběžné plochy, mohou nastat dílčí sesuvy úlomků horniny i menších bloků.
Jedná se rovněž o stabilitu bloků uložených v úžlabí.
Pro stabilitu bloků uložených v úžlabí byl použit další vlastní program SSS31. Tato úloha je
řešena na základě prostorového rozkladu tíhy uložených bloků do směru normál úložných
ploch a směru jejich průsečnice, tj. do směru pohybu bloku při vyčerpání stability. Výpočtem
stanovená orientace průsečnice v případě nedostatečné míry stability je podkladem pro určení
stabilního sklonu skalní stěny vzhledem k tomuto případu její destrukce.
Souhrnně lze skalní stěny ve všech úsecích jižního portálu hodnotit ve svém stávajícím
sklonu, který je dán sklonem výrazných puklinových ploch, jako celkově stabilní. Nestabilní
zůstávají pouze některé jednotlivé bloky uložené v úžlabích, jak je patrné z panoramatického
snímku střední části posuzované stěny (obr. 2).
Stabilitní analýza dále ukázala, že nejčetnější diskontinuity u severního portálu se uklánějí
k jihozápadu pod poměrně strmými úhly, tj. přibližně ve směru sklonu stěny bočního omezení
v přesýpané části, a určují tak její bezpečný sklon 45°, stanovený stabilitními výpočty. V této
stěně zůstávají nestabilní horninové bloky uložené v úžlabí tvořeném plochami sklánějícími

se k líci a hrozící vyjetím ze stěny. Stěna nad provizorním portálem má vypočtený bezpečný
sklon strmější – 51°, což je dáno poněkud příznivějšími orientacemi odlučných ploch.
Orientace diskontinuit vzhledem ke směru osy tunelové trouby je v příportálové části méně
příznivá, neboť může podmiňovat menší nadvýlomy střechovitého tvaru. V dalším průběhu
směrem k jižnímu portálu je orientace odlučných ploch příznivější.
6 Závěr
Uskutečněné průzkumné práce ukázaly, že horninový masiv budují pevné horniny,
jejichž vlastnosti jsou příznivé pro ražbu tunelového díla. Projektovaná ražená tunelová trasa
byla klasifikována dle několika tunelářských klasifikací: podle Protodjakonova (fp), podle
indexu kvality hornin (RQD), podle Bieniawského (RMR), podle Norského geotechnického
institutu – Barton (QB), podle Tesaře (QTS), podle ÖNORM B (2203). V úsecích hloubených
tras byly popsány základní rysy geologické stavby a určeny podmínky založení tunelového
tubusu.
Současné vedení trasy je dle inženýrskogeologického i geotechnického pohledu mnohem
příznivější než původní vedení uvažované v 70. letech minulého století. Oddálením stávající
trasy od stykové oblasti diorit-metadiabas se zlepšila kvalita masívu a jeho vyzmáhání by
mělo nyní probíhat více plynule. Potvrzují to výsledky stávajícího průzkumu, jenž zároveň
prokázal možnost realizace tramvajového tunelu v souvislosti s rozšířením komunikace
Velkého městského okruhu v Brně.
7 Seznam použité literatury
[1] Hanák, J. & Hrdý, J. 1973: Závěrečná zpráva o geologickém a geotechnickém
průzkumu pro tunelovou trasu tramvajového propojení mezi Pisárkami a
Žabovřeskami v Brně. GEOTEST n. p. Brno. Archiv a.s. GEOtest.
[2] Pavlík, J. 1990: Posouzení stability odřezu projektované komunikace VMO v ulici
Kamenomlýnská v Brně. GEOtest s. p. Brno. Archiv a.s. GEOtest.
[3] Hanák, J. & Pavlík, J. & Černý, V. 2008: Závěrečná zpráva o podrobném
inženýrskogeologickém průzkumu pro tramvajový tunel VMO Žabovřeská v Brně.
Geotest Brno, a.s. Archiv a.s. GEOtest.
[4] Polák, M. & Pavlík, J. & Pavlík, I. 2015: Silnice I/42 Brno – VMO Žabovřeská I.
Doplňkový Geologický průzkum v příportálové oblasti. Závěrečná zpráva. Geotest, a. s.
Archiv a. s. GEOtest.

