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Souhrn
V roce 2017 byla zpracovávána kapitola 5 TP
Minimalizace rizik při výstavbě tunelů, a sice
„Snižování rizika geotechnickými metodami“ a
přílohy TP. Dále byly zpracovány přílohy
vysvětlující a popisující metodické postupy
některých opatření vedoucích v průběhu ražeb
tunelu ke kontrole existujících rizik. Bylo též
dohodnuto, že text TP Minimalizace rizik při
výstavbě tunelů bude v roce 2018 nabídnut ŘSD a
zahájeno schvalovací řízení v rámci aktualizace
kapitol technické koordinace předpisů a dalších
technických předpisů MD ČR.

V rámci řešení aktivity 4.1 byla dokončena
verifikace nového způsobu stabilizace bodů
lokálních geodetických sítí, která stabilizuje body
sítě pomocí tzv. zemních vrutů.

Posledním tématem, které bylo v rámci balíčku WP4
a aktivity 4.1 v roce 2017 řešeno, bylo posouzení
stability čelby při ražbě pomocí štítu v zeminách s
chovaním na přechodu mezi zeminami odvodněnými
a neodvodněnými. Výstupem této práce je
doporučení ohledně volby metody výpočtu
minimální podpůrného tlaku na čelbě pro určitý typ
zeminy z hlediska minimalizace rizika její
nestability.

Oblast použití
Klasické postupy rizikového řízení, které budou
uvedeny v TP Minimalizace rizik při výstavbě
tunelů, budou v obecné podobě aplikovatelné pro
všechny typy technologií ražeb tunelu, i když
nejvyššího uplatnění bude mít nepochybně při
NRTM.

Využití nového způsob stabilizace bodů
lokálních geodetických sítí pomocí zemních
vrtů se předpokládá zejména na přírodních
plochách v oblastech budování dopravní
infrastruktury, tj. jak v oblasti nové stavby tak i
při využití a doplnění stávajícího bodového pole
podél tělesa komunikací pro účely oprav,
sledování, modernizace atp.

Doporučení uvedená v diplomové práci
„Posouzení stability čelby při ražbě pomocí štítu
v zeminách s chováním na přechodu mezi
odvodněným a neodvodněným“ [1] umožní
projektantovi posoudit stabilitu čelby při ražbě
štíty v zeminách, které se mohou v různých
fázích ražby, tj. fázi rubání, stavby ostění či
delším intervencím na čelbě chovat budˇ jako
odvodněné či neodvodněné.

Metodika a postup řešení
Po zpracování kapitoly 5 „Snižování rizika
geotechnickými metodami“ a příloh TP
Minimalizace rizik při výstavbě tunelů bylo
provedeno interní oponování mezi řešiteli
pracovního balíčku WP4. Po tomto kroku řešení
přípravy TP započala rozprava k obsahu TP v rámci
odborné veřejnosti České tunelářské asociace ITA –
AITES. Na závěr roku započaly práci k začlenění
návrhu TP do předpisů MD ČR.

Výsledky
 Byl vypracován návrh TP Minimalizace rizik při

výstavbě tunelů včetně příloh a bylo zahájeno
oponování TP odbornou veřejností v rámci
CzTA ITA-AITES.

 Byl zpracován článek „Stabilizace bodů
vytyčovacích sítí liniových staveb pomocí
zemních vrutů“ a prezentován na konferenci
Geotechnika v září 2016.

 V časopise Silniční obzor publikoval doc.
Rozsypal článek Geotechnické metody
snižování rizik na dopravních stavbách.

 Doc. Rozsypal měl na konferenci Silniční
společnosti na Olšance v únoru 2017 referát
Řízení inženýrských rizik v dopravním
stavitelství.

 V rámci řešení aktivity rizik v podzemním
stavitelství byly na konferenci IG Brno v září
2017 předneseny dva příspěvky: Rozsypal A.,
Riziko v inženýrské geologii a geotechnice a
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Rozsypal A., Polák M., Expertní metoda
hodnocení rizika pro projekt tramvajového
tunelu v Brně,

 Bylo provedeno měření 3. kontrolní etapy
verifikace nového způsobu stabilizace bodů
lokálních geodetických sítí, která stabilizuje
body sítě pomocí tzv. zemních vrutů. Z
porovnání souřadnic 0. a 3. etapy měření
provedených Fakultou stavební ČVUT v Praze
lze vyvodit, že body jsou stabilní (nebyla
prokázána nestabilita bodu). V poloze
nepřesáhla hodnota posunu 1,4 mm, mezní
hodnota posunu byla na základě modelování
přesnosti vyrovnání v 0. etapě stanovena na 1,6
mm. Ve výšce nepřesáhla hodnota posunu 0,2
mm, mezní hodnota byla stanovena na 0,7 mm –
Tab. 1.

Tab. 1 porovnání souřadnic

Závěr
V roce 2017 byla zpracovávána kapitola 5 TP
Minimalizace rizik při výstavbě tunelů, která má
název „Snižování rizika geotechnickými metodami“
a přílohy TP. Dále proběhla oponentura navržených
TP jednak v rámci řešitelů WP4 a v druhém pololetí
též přes Českou tunelářskou asociaci ITA-AITES
odbornou veřejností. Na začátku roku 2018 budou
obdržené připomínky do navržených TP
zapracovány a měl by začít jejich schvalovací proces
v rámci aktualizace kapitol technické koordinace
předpisů a dalších technických předpisů MD ČR.
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