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Souhrn 
Tunely a jejich blízké okolí jsou monitorovány 
v průběhu výstavby, aby byla prokázána shoda 
s předpoklady učiněnými v době projektové přípravy 
a skutečným chováním prostředí stavby i tunelového 
ostění (primárního i sekundárního). V případě 
odchylek je možné včas upravit postup výstavby a 
optimalizovat řešení. Součástí monitoringu musí být 
sledování oblastí v okolí portálů, kde je třeba nejen 
při výstavbě, ale i v průběhu životnosti prokazovat 
stabilitu zejména zářezů a jejich zajištění. 
Monitoring tunelu musí pokračovat i po dokončení 
definitivního ostění tunelu pro ověřování 
spolehlivosti nosných konstrukcí tunelů během 
jejich celé životnosti (tj. zajištění teoretických 
předpokladů v celém uvažovaném úseku tunelu jak v 
horninovém prostředí, tak i v konstrukci). 
Monitoring umožňuje sledovat i projevy stárnutí 
konstrukce a poskytovat podklady pro včasná a 
účinná nápravná opatření. Teoretické řešení chování 
ostění tunelu v čase je nutné ověřovat vhodnými 
metodami monitoringu stávajících tunelových 
konstrukcí. Tato měření by umožnila vyhodnocovat 
průběh stárnutí ostění (rozvoj trhlin, nárůst 
deformace apod.) při snaze o minimální narušení 
provozu podzemních děl. 

Oblast použití 

Inženýrské konstrukce vyžadují sledování, odborné 
prohlídky a pravidelnou údržbu. Určení stavu, kdy je 
výhodné provádět opravy a dokdy mají opravy místo 
finančně i časově náročných rekonstrukcí spojených 
s odstávkou provozu smysl, je založeno na ocenění 
procesu stárnutí a rozvoje poruch konstrukce. 
Sledování procesu stárnutí u podzemních staveb má 
zásadní význam, protože jeho projevy jsou hůře 
identifikovatelné pro fyzickou dostupnost a proto, že 
řada projevů zůstává skryta. Sledování stárnutí 
podzemních staveb pomocí využití stávajících prvků 
geomonitoringu i nových technologií (např. 
optovláknových snímačů na základě FBG (Fiber 
Bragg Gratings), jednotlivých snímačů deformace i 
teploty,  snímačů v sériovém zapojení v řetízcích 
nebo systémů BOTDA (Brillouin Time Domain 
Analysis či založené na Raleigh Scattering) dále 

MEMS - (Micro Electro Mechanical 
Systems/Sensors) je nutné jak z hlediska zajištění 
bezpečnosti podzemních staveb, tak i potvrzení 
analýzy nákladů po dobu životnosti (LCC). V obr. 1 
je pohled do stavební jámy pro přípravu ražby 
severní a jižní tunelové trouby tunelu Blanka 
s uvedením polohy jednoho z trojice monitorovacích 
vrtů - vrt za portálovou stěnou pro sledování 3D 
deformací, jehož patou byla cca 12 m pod počvami 
tunelových trub, [1]. 

 

Obr.1 Pohled na portálovou stěnu stavební jámy 

tunelu Blanka - lokalita Troja, foto Záleský, J. [1] 

Metodika a postup řešení 

Pracovní verze materiálu „Přehled geotechnického 
monitoringu pro tunely“ [2], byla v průběhu řešení 
posouzena a doplněna o další metody sledování 
zejména deformací v tunelech a blízkém okolí, které 
jsou užívány u nás a ve světě. Byla provedena 
rozšířená rešerše postupů sledování, vhodných 
metod a publikovaných výsledků, např. [3]. 
Publikace [4] zaměřená na bezpečnost přehrad je 
využitelná pro tunelové stavby, kde je potřebná 
detekce průsaků a projevy jsou u přehradních hrází 
zcela obdobné. Z hlediska předprojektové přípravy a 
sledování deformací rozsáhlých území - metody 
detekce pohybů poklesových kotlin nebo svahových 
pohybů - s identifikací aktivních oblastí jsou 
uvedeny a hodnoceny v [5]. Příkladem současného 
postupu sledování tzv. extruze čelby tunelu je 
publikace [6] i zpracovaná přednáška pro studenty 
doktorského studia [7]. Příkladem systematického 
přístupu k hodnocení rizik a sledování svahových 
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pohybů v horských oblastech, které jsou zpravidla 
velmi rychlé, je publikace [8]. 

Ukázka metodiky a výstupů sledování kotvené 
pilotové stěny zajišťující potenciálně nestabilní svah 
včetně postupu zpětné analýzy naměřených dat je 
v publikaci [9]. Tato aplikace je velmi častá 
v příportálových částech tunelů liniových staveb.  

V praktické části výzkumu je v rámci spolupráce na 
vývoji neelektrických postupů měření deformací 
vyvíjena aplikace pro sledování svahových pohybů 
ve vystrojených vrtech s užitím snímačů FBG. 
Potřeba nejen trvalého sledování v místech 
s obtížným přístupem a zejména tam, kde dochází u 
standardních postupů sledování k problémům 
vyvolaným magnetickými rušivými poli (hustá 
výztuž v pilotách, v podzemních stěnách i např. 
založením na ocelových trubních mikropilotách).  

Výsledky 

V roce 2018 byl doplněn „Přehled geotechnického 
monitoringu pro tunely“ [2] o další metody 
sledování zejména deformací v tunelech a blízkém 
okolí, které jsou užívány u nás a ve světě. O 
možnostech měření projevů stárnutí ostění metra 
byla přednesena přednáška „Underground Structure 
Monitoring for Quality Control During Operation – 
Example for Prague Metro“ na konferenci [10].   

Závěr 

V uplynulém roce probíhalo řešení úkolu 4.6 
monitoring tunelů standardním způsobem – byla 
dokončena rešeršní činnost, doplněn a uzavřen 
Přehled geotechnického monitoringu pro tunely. 
Dále probíhala praktická část výzkumu spočívající 
ve vývoji neelektrických postupů měření deformací 
a vývoj aplikace na sledování svahových pohybů ve 
vystrojených vrtech s užitím řetězených snímačů 
FBG. V roce 2019 bude řešení úkolu 4.6 dokončeno 
doporučením vhodných metod monitoringu 
stávajících tunelových konstrukcí, které by umožnily 
vyhodnocovat průběh stárnutí ostění (rozvoj trhlin, 
nárůst deformace apod.) při snaze o minimalizaci 
narušení provozu podzemních děl. 
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