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Stanovisko autorů „Příručky pro zpracování statických výpočtů ražených 
tunelů dle EC“ k „Vyjádření k příručce“, vypracovanému kanceláří 

D2 CONSULT. 
 
 
Úvod 
 

1.  
Z celkového vyznění formulací obsažených ve „Vyjádření k příručce“ (dále jen 

oponentura) by mohlo mj. vyplývat, že: 
1.1 Příručka není vhodně zpracována. 
1.2.Normy nutno bráti s rezervou. Jejich dodržování není v zájmu věci, neboť vede 

k velmi konzervativním návrhům. 
 

Ad 1.1: Příručka je zpracována tak, jak bývá problém, kterým se zabývá, běžně 
koncipován v normách. 
To, co bylo předloženo, je návrh příručky, a připomínky byly proto očekávány. Autoři 
jsou připraveni do tohoto návrhu konstruktivní  připomínky zapracovat. 
  

Ad 1.2: Když je normám vytýkán konzervatismus návrhu, pak je jim vytýkáno něco, 
za co zpravidla nemohou: totiž konzervativní soubor prvopočátečních geotechnických 
parametrů, tedy těch parametrů, které jsou k dispozici ještě před ražbou.  

Předchozí věta nesmí býti chápana jako kritika geologů. Když tento prvopočáteční 
soubor publikují, tak predikují. Teprve při ražbě mohou konstatovat. Rozdíly mezi 
predikcí a konstatováním mohou býti značné.  

Proto návrh konstrukce pořízený v době ražby může doznat výrazných změn oproti 
návrhu před ražbou. Tady je důležitá zpětná analýza (která není předmětem příručky). 
Z hlediska prováděcího je důležitá flexibilita stavitele, jeho schopnost přejít od 
predikované konstrukce ke konstatované konstrukci. Pokud je to možné. Ale při NRTM je 
tato šance značná. 
Část odborné veřejnosti ale chápe tuto záležitost jinak. Říká, nebo alespoň naznačuje: 

Navržená konstrukce je předimenzovaná. Kdybychom nepočítali podle normy, 
kdybychom ignorovali ten či onen součinitel, mohli jsme míti konstrukci 
nepředimenzovanou. Použití normy je sporné, je vhodné ji nějak obejít. 

To je ovšem řešení problému na nepravém místě. Problém nezpůsobuje norma, 
problém je jinde. 

Akceptace takovéto metody „likvidace problému“ může vyvolat komplikace, 
související s nedodržením toho, co je skryto pod pojmem „pravděpodobnost vzniku 
poruchy“ (viz část 1.Všeobecně). Před soudem pak může býti příčinou prokázání viny. 

V oponentuře je dvakrát odmítnuto „striktní dodržování norem“. Tento termín se 
v Příručce nikde nevyskytuje. V Příručce se nikde nevyskytuje dokonce ani termín 
„dodržování norem“. Příručka v sobě neobsahuje nic, čím by se stavěla do role závazného 
dokumentu, a vyžadovala dodržení sebe sama. Aby se situace v tomto směru jednoznačně 
vyjasnila, bude v revidovaném textu explicitně uvedeno, že příručka není závazným 
dokumentem.  

Příručka je míněna jako tunelářská paralela s EC7 v té části, která se týká statiky. Dle 
našeho názoru tuto roli může úspěšně plnit. Známe statiky, kteří její existenci přivítají i 
statiky, kterým prostě nebude vadit.  
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2. Dále oponentura jmenuje účely statického výpočtu. Ty hlavní - ze kterých plyne 
uspořádaní norem a také Příručky - ale neuvádí. Proto, ale také k vysvětlení potřebnosti 
dílčích součinitelů, probereme tuto záležitost podrobněji v části „1. Všeobecně“. 

 
1. Všeobecně 
 

1.1. Základním cílem statického výpočtu je prokázat, že konstrukce má dostatečnou 
únosnost, dostatečnou životnost a dokáže sloužit svému účelu. Tyto hodnoty se prokazují 
postupy, z nichž jeden nazýváme „mezním stavem únosnosti“ (MSÚ), druhý „mezním stavem 
použitelnosti“ (MSP). Normy stanovují, jak při průkazu těchto stavů postupovat a poskytují 
nezbytnou numerickou podporu (koeficienty, vzorce atd.). Naše příručka tuto koncepci 
dodržuje. 

Účelem MSÚ je navrhnout konstrukci tak, aby pravděpodobnost vzniku poruchy byla 
p = 7.25*10-5. (Pravděpodobnost vzniku poruchy je kvantil hustoty pravděpodobnosti f(Z) 
náhodné veličiny Z = R-E. R je náhodná veličina zvaná „odpor konstrukce“, jinak únosnost, E 
je náhodná veličina zvaná „účinek“, jinak vypočtená veličina, srovnávaná s odporem. Kvantil 
p udává (viz obr.1), v kolika případech z velkého množství N může býti Z<0.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1:Vysvětlení pojmu „pravděpodobnost vzniku poruchy“ 
 
Tohoto cíle je možno dosáhnout dvojí cestou: 

1. Pomocí pravděpodobnostní metody 
2. Pomocí deterministické metody 
 

Ad 1: V tomto případě : 
• parametry výpočtu ai jsou zadány intervalem hodnot ai∈(ai,min, ai,max), 
• je zadána hustota pravděpodobnosti parametrů ai. 
Výpočet pomocí pravděpodobnostní metody se dnes v praxi nepoužívá, což má dvojí 

příčinu: 
• odborná veřejnost na tento výpočet není připravena, 
• i kdyby byla připravena, narazila by na neznalost hustot pravděpodobnosti parametrů 

ai. 
 

Ad 2:  V tomto případě jsou parametry výpočtu vyjádřeny jedinou hodnotou aid. Tato hodnota 
je odvozována ze základní hodnoty aik (kvantilu, který je deterministickou interpretací 

p 

Hustota pravděpodobnosti f (Z) 
náhodné veličiny Z = R-E 

Z = R-E 

f(Z) 
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náhodného souboru) jejím vynásobením/vydělením dílčím součinitelem γ. Tímto postupem 
stanovené parametry aid mají zajistit, že bude dosaženo požadované pravděpodobnosti vzniku 
poruchy. Jakékoliv odchýlení od uvedeného postupu (např. ak nebude předepsaným kvantilem 
resp. γ bude vypuštěno s odůvodněním, že jeho použití vede ke konzervativnímu výpočtu) 
vede ke zvětšení pravděpodobnosti vzniku poruchy. A když se za takových okolností něco při 
realizaci díla stane, bude shledáno, že norma nebyla dodržena a projektant z toho bude 
obviněn. 

Statika Eurokódu je založena na deterministické metodě mezních stavů. Proto tuto metodu 
respektujeme i v naší příručce.  

Vycházíme ze dvou rovnic 
 

Ed = E(γFFrep; Xkr/γkr; ; Xkc/γkc; Ym; ad),      (1) 
Ed = γE E(Frep; Xkr/γkr; ; Xkc/γkc; Ym; ad), .     (2) 

 
které jsou čistým produktem metody mezních stavů. Rovnice (1) je přesným vyjádřením 
problému, neboť Ed je zde bezezbytku vypočítáno. Rovnice (2) je odvozeným vyjádřením 
problému, neboť Ed je částečně vypočítáno a poté extrapolováno, což vnáší do stanovení Ed 
chybu.  

Proto - z důvodu preciznosti - v příručce dáváme rovnici (1) přednost, nikomu ji ale 
nevnucujeme, připouštíme obojí řešení. Rovnici (1) se ale věnujeme více. Důvod je 
následující: zatímco výpočet podle (2) nenaráží na překážky, výpočet podle (1) – to lze na 
jednoduchém příkladě ukázat – nebyl dořešen v otázce zavedení geostatické napjatosti. 
Příručka se s tím vypořádala. 

Oponentura nedoporučuje používat rovnice (1) a (2). Požaduje výpočet podle rovnice  
 
Ed = γE E(Frep; Xkr ; Xkc; Ym; ak),        (3) 
 
Tento požadavek, námi přeformulovaný na „ výpočet může býti proveden podle 

jedné z rovnic (1)-(3)“ považujeme za konstruktivní připomínku a směrnici podle toho 
upravíme.  

 
Toto rozšíření však doprovázíme následujícím komentářem. To, že česká mutace EC7 

povoluje tři návrhové přístupy pro stanovení účinku E (viz EC7, str. 30-31) je důsledkem 
toho, že česká odborná veřejnost nebyla schopna dohodnout se na přístupu jediném. (Tím 
zaujala v Evropě zvláštní osamocené postavení.) Rovnice (1) a (2) jsou aplikací třetího 
návrhového přístupu, zatímco rovnice (3) je odvozena z druhého návrhového přístupu. Každá 
rovnice poskytuje jiné hodnoty E, rovnice nejsou navzájem ekvivalentní. 

 Charakteristické veličiny byly dříve nazývány normovými. Z toho je zřejmé, že rovnice 
E(Frep; Xkr ; Xkc; Ym; ak), tedy základ rovnice (3), stanovuje účinek E při mezním stavu 
použitelnosti (v bodě c obr.1 Příručky). Tento účinek je nutno extrapolovat do MSU (do bodu 
a obr.1 Příručky). To nejde pomocí součinitele γE, který se týká změn ve směru osy množiny 
zatížení F, ani pomocí součinitele γk, který souvisí se změnami ve směru osy geotechnických 
parametrů. Musí být stanoven nový součinitel, působící v obecném směru. Pracovně jsme jej 
označili jako γE. Tento nový součinitel je různý od dílčích součinitelů γE, γk  jak velikostí 
(obecně je větší), tak charakterem: není to dílčí součinitel. Vzniká sloučením dílčích 
součinitelů γk, γE. Má proto vnitřní strukturu, vyjádřenou vztahem γE = Φ (γk, γE). Připomíná 
tím stupeň bezpečnosti, který je rovněž vnitřně strukturován.  

Pro γE jsme odvodili následující základní formuli (index MSP odkazuje na mezní stav 
použitelnosti, zbylá indexace jakož i symbolika již byly zavedeny v Příručce): 
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Tuto formuli je možno dále upravit a dozvědět se, že  
• při lineárních výpočtech je γE = γE 
• při pružně plastických výpočtech se zdá býti přijatelnou veličinou hodnota γE = 1,6. 
 
Ze všech tří možných přístupů jsou výsledky, získané pomocí (3), zatíženy nebezpečím 

největší chyby ve stanovení Ed. 
 
1.2. V oponentuře se praví: 
 

Nemyslíme si, že by striktní dodržování norem či jednotného kodifikovaného přístupu vedlo ke 
zvýšení přínosu statických výpočtů pro návrh podzemních staveb. V případě podzemních 
staveb nelze dodržováním norem nahradit zkušenost zpracovatele návrhu (statika). 
 
K tomu máme následující komentář: 
 
1. Žádná tunelářská norma neexistuje a naše příručka se snaží zaplnit část takto 
vzniklého volného místa, jehož existence vede ve statice k velké libovůli. Ta způsobuje, že 
dva statické výpočty téhož jsou často „každý pes jiná ves“. 
 Nenapadlo nás zkoumat otázku zvýší-li příručka přínos statických výpočtů (což jest, 
mimochodem pojem dost vágní a nejednoznačný). Zajímalo nás metodické sjednocení 
statických výpočtů. Protože nepořádek v přístupu k výpočtu je velký a je žádoucí ho 
redukovat. 
2. Příručka nikoho nenutí, aby ji striktně dodržoval. Příručka dokonce nikoho nenutí, aby 
ji vůbec dodržoval. Avšak pokud ji projektant dodrží, bude míti „krytá záda“. 
3. Její ambicí není nahradit zkušenost statika, neboť to není možné. 
4. Kurzivou zapsaný výrok oponentury lze navíc chápat jako ne explicitně vyjádřený 
pokyn k obcházení norem. To by ovšem bylo jen stěží na normotvorné úrovni obhajitelné. 

Nemyslíme si, že jsme sepsáním Příručky vytvořili něco, co není životaschopné, protože 
to je nesprávné, proti trendům vývoje a se zápornými dopady na statiku. Naše zkušenost nás 
vede k přesvědčení, že sjednocující předpis je zapotřebí. 

V následující kapitole provedeme po částech rozbor oponentury. Nejprve uvedeme text 
oponentury, ten zapíšeme kurzívou. Poté bude následovat náš komentář, napsaný normálním 
písmem. 
 
2. Rozbor oponentury 
 

• K předloženému textu máme výhrady, které se týkají zejména základního přístupu ke 
zpracování příručky. Naše výhrady plynou zejména ze snahy maximalizovat přínos statických 
výpočtů pro optimalizaci návrhu podzemních staveb. 
 Oponentura nepraví, co to je, když se řekne „maximalizovat přínos statických výpočtů 
pro optimalizaci návrhu podzemních staveb“. 
 Výsledek jakékoliv optimalizace, kterou se Příručka nezabývá, se však neobejde bez 
průkazu MSÚ, kterým se Příručka zabývá. Jakýkoliv optimalizovaný stav musí býti prověřen 
na MSÚ. Je-li „výhradou k základnímu přístupu“ to, že Příručka neuvádí jako možný 
výpočetní postup rovnici (3) tohoto elaborátu, pak je výhrada oponentů odstraněna naším 
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prohlášením (viz1.Všeobecně), že tuto možnost do Příručky zařadíme (pokud ovšem netrvají 
na názoru, že rovnice (3) je jediným možným přístupem k MSÚ). 
 

• Statické výpočty podzemních staveb jsou komplikovanější a neurčitější v porovnání s 
výpočty běžných pozemních konstrukcí, ale i než ostatních geotechnických konstrukcí (násypy, 
zářezy, opěrné stěny, základy, atd.). Je to dáno zejména množstvím obtížně definovatelných 
faktorů ovlivňujících výsledné chování podzemní konstrukce (geologické a hydrogeologické 
poměry, způsob ražby, kvalita provádění, rychlost ražby, použité podpůrné prostředky, způsob 
monitoringu a rozhodování během výstavy, atd.). 
 Tím spíše je nutno MSÚ věnovat náležitou pozornost a propočítat jej s ohledem na 
možné odchylky vstupních parametrů ai od hodnot pravdě nejpodobnějších tak, aby byla 
zajištěna dostatečná hodnota pravděpodobnosti vzniku poruchy. V opačném případě se 
zvyšuje riziko, tedy ten faktor, který je u podzemních staveb ožehavější, než u staveb jiných. 
 

• Vzhledem ke komplexnosti problematiky statických výpočtů podzemních staveb je 
prakticky nemožné vytvořit pro danou oblast závazné normy, jejichž splnění by zaručovalo 
únosnost a použitelnost daných konstrukcí. Proto v EC7 a dalších geotechnických normách 
jsou tunely, na rozdíl od jiných geotechnických konstrukcí, zmíněny pouze velmi okrajově. 

Není možno s odůvodněním, že problematika statických výpočtů je komplexní 
záležitost a normami není možno postihnout vše, normy ignorovat. Toto anarchistické pojetí 
statiky by znamenalo naprostou volnost, která není možná a je omezena již normou EC7. 
Není jí však omezena přiměřeně, protože EC7 není na tunely zaměřena. Efektem Příručky by 
mělo být přiměřené omezení. Toto přiměřené omezení však není závazným dokumentem, je 
to doporučení!  

 
• Statické výpočty mohou být velmi dobrým nástrojem pro optimalizaci návrhu 

podzemních konstrukcí a jsou součástí širšího geotechnického/geomechanického návrhu 
podzemní konstrukce. Zejména v případě NRTM je však nezbytné používat statické výpočty 
pouze jako součást návrhu. Ve stadiu realizace je vhodné při ražbě pomocí NRTM dodatečně 
optimalizovat výstroj na základě výsledků monitoringu a dalších informací zjištěných během 
ražby v souladu se zásadami observačních metod. 
 Nic z toho, co Příručka obsahuje, nehovoří o exkluzivitě statických výpočtů. To, že 
výpočty jsou součástí návrhu, není ničím zpochybněno a je považováno za věc tak 
samozřejmou, že si to nevyžaduje komentáře. Zrovna tak Příručka ničím nebrání zpětné 
analýze. Nikde se v Příručce neříká, že by statik neměl „optimalizovat výstroj na základě 
výsledků monitoringu a dalších informací zjištěných během ražby v souladu se zásadami 
observačních metod“. Lze z ní pouze vyvodit, že při všech těchto operacích by měl být 
sledován MSÚ a MSP tak, aby po všech optimalizacích byl zachován požadavek na dodržení 
potřebné hodnoty pravděpodobnosti vzniku poruchy. 
 

• V případě NRTM (většina tunelů ražených v ČR) by statické výpočty měly sloužit pro 
stanovení potřebného rozsahu tříd výstroje, které by měly pokrýt veškeré očekávané 
geologické podmínky, zejména však podmínky na spodním okraji očekávaného chování 
(pesimistický odhad). Pro stanovení potřebného rozsahu tříd výstroje by měly být provedeny 
parametrické studie, pro než je nutné znát rozsah vstupních geotechnických parametrů (ne 
pouze střední hodnoty). 

Je to trochu nepřehledné.  Tak především - statické výpočty ke stanovení tříd výstroje 
slouží. Třída výstroje se navrhuje dle kvality horniny, vyjádřené jejím zatříděním, např. podle 
ČSN 73 1001. Každá třída horniny je na svém spodním okraji popsána charakteristickými 
hodnotami, neboť charakteristické hodnoty nejsou obecně hodnotami středními, jak se 
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oponenti domnívají. Takže k tomu, aby byla hornina pro stanovení třídy výstroje dostatečně 
popsána (především na svém spodním okraji), jsou jednoznačné číselné údaje postačující. 
V případě, že nejsou k dispozici (když je k dispozici pouze interval parametrů), musí je 
projektant vytvořit sám. Zde nastupuje určitá libovůle (rozuměj: z intervalu vyberu „po 
odborné poradě a na základě zkušenosti, kterou statický výpočet nedovede nahradit“ jedinou  
hodnotu, kterou podle všeho dokážu stanovit lépe nežli profesionální geolog). Ano, tuto 
libovůli se příručka snaží omezit. Neznemožňuje tím však optimalizaci. Ta spočívá v tom, že 
ostění je pro svoji třídu vystrojení navrženo tak, aby jeho únosnost byla dosažena, nikoli tak, 
že jeho rezerva v únosnosti je přemrštěná. Autoři příručky, kteří jsou ve statice tunelů 
veterány, vědí o čem mluví. Není přece možné, aby se vystrojení tunelu v různých třídách 
výstroje lišilo pouze v počtu a délce kotev. Zde je něco špatně a chyba zcela určitě není v tom, 
že nejsou prováděny parametrické studie. 

Je ale pravda, že příručka neumožňuje provedení parametrické studie, neboť 
obsahuje na str.7, odst. 4.1 větu „ Tabulky geotechnických parametrů musí obsahovat údaje 
vyjádřené jednou hodnotou, nikoliv intervalem  hodnot“. Dopad této věty unikl naší 
pozornosti. Za toto nedopatření se omlouváme a zařídíme jeho nápravu. 

 
• Parametrická studie zohledňující očekávaný rozsah geotechnických parametrů a 

objektivní diskuse jejích výsledků je dle našeho názoru nejvhodnějším nástrojem pro 
stanovení tříd výstroje podzemních staveb. 
 Parametrická studie musí nakonec prokázat, že to, k čemu se dopracovala, vyhovuje na 
MSÚ (což oponenti sami připouštějí výrokem, že rozsah tříd výstroje by měl „pokrýt veškeré 
geologické podmínky, zejména však podmínky na spodním okraji očekávaného chování 
(pesimistický odhad).“). Výsledkem studie tedy bude průkaz MSÚ (k tomu je příručka 
určena) plus jistého druhu citlivostní analýza. Nic proti tomu nenamítáme a příručka tomu 
neodporuje. 
 

• Během realizace je v případě výraznějšího nesouladu chování konstrukce a 
předpokladů návrhu (vč. výsledků statických výpočtů) nezbytné provést zpětnou analýzu a dle 
jejích výsledků optimalizovat návrh. 
 Samozřejmě. Tato obecná a všeobecně známá konstatace však nemá nic společného s  
Příručkou. 
 

• Dle našeho názoru předložená příručka nezohledňuje výše uvedené aspekty 
komplexnosti přípravy a výstavby podzemních staveb. Příručka pouze shrnuje informace z 
EC7 relevantní pro statické posouzení podzemních staveb a při nesprávném pochopení 
uživatelem by mohla používána jako návod k návrhu podzemní konstrukce. 
 Opravdu, příručka nezohledňuje aspekty komplexnosti přípravy a výstavby 
podzemních staveb. Nezabývá se problematikou přípravy a výstavby podzemních staveb. 
Nikdy to nebylo jejím cílem, je zaměřena jinam. Má sloužit jako průvodce a pomůcka při 
zpracování statických výpočtů dle nově zavedeného systému evropských norem (EC). To 
ostatně sděluje již její název. 

Není však pravda, že „příručka pouze shrnuje informace z EC7, relevantní pro statické 
posouzení podzemních staveb“. Tak např. 47% Příručky tvoří přílohy, které nejsou odněkud 
opsány, nýbrž jsou výsledkem tvůrčího  přístupu  autorů. I v jiných ohledech není Příručka 
pouhým shrnutím informací z EC7. 
 

• Dle naší zkušenosti mají statici podzemních staveb v ČR relativně často problémy se 
získáním přiměřených a reálných výsledků svých výpočtů při použití geotechnických 
parametrů získaných geotechnickým průzkumem. Snaha striktně dodržovat normy vede v 
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daných případech buď k velmi konzervativním návrhům, případně ke skrytým úpravám 
numerických modelů, které nejsou nikde v textu statického posouzení uvedeny a diskutovány.  

Zde je jádro pudla. K „velmi konzervativním návrhům“ totiž vedou nedostatečné nebo 
dokonce nedostupné informace v GT průzkumech, nikoliv dodržování norem! 

Oponentura ale navrhuje, abychom problém, vzniklý vně norem, vyřešili tím, že 
z norem slevíme, že normy obejdeme. To je ovšem eliminace problému na nesprávném místě. 
Od Příručky nelze očekávat, že nějakým způsobem vyjde takovémuto řešení vstříc. Zrovna 
tak, jako od ní nelze očekávat, že takovémuto řešení dokáže zabránit. Je pouhým 
doporučením. 
 

• Parametrické studie jsou prezentovány ve statických výpočtech zcela výjimečně, 
statici v ČR zpravidla předkládají pouze jeden vyhovující statický výpočet bez jakékoliv 
parametrické studie či diskuze. Tento přístup nepovažujeme za vhodný a správný. 

Toto nemá s Příručkou žádnou souvislost.  
 
• Nemyslíme si, že by striktní dodržování norem či jednotného kodifikovaného přístupu 

vedlo ke zvýšení přínosu statických výpočtů pro návrh podzemních staveb. V případě 
podzemních staveb nelze dodržováním norem nahradit zkušenost zpracovatele návrhu 
(statika).  
Z toho se dá vyvodit,že: 

1. Nedodržení norem vede ke „zvýšení přínosu statických výpočtů pro návrh 
podzemních staveb“. Je to představa z našeho úhlu pohledu odborně nesprávná, nad 
kterou navíc visí nebezpečí právních důsledků. Musíme ji odmítnout. Dá se 
samozřejmě realizovat. Za tím účelem stačí nebrat Příručku, která je pouze 
doporučením, v potaz.  

2. Dodržování norem a zkušenosti statika jsou dvě věci, které se navzájem vylučují, nebo 
jsou alespoň obtížně slučitelné. Máme dlouholetou praxi a z té nic podobného 
neplyne. 

 
• Dle našeho názoru používání vstupních geotechnických parametrů redukovaných 

koeficienty vede ke snížení přehlednosti a vypovídající schopnosti výpočtů, což obecně 
znamená nižší přínos výpočtů pro vlastní návrh. 

Zde se jedná o vyjádření invektivy vůči mezním stavům, která je tak stará jako 
mezní stavy samy. Nebudeme se pouštět do diskuse na toto téma; mnohokráte již 
proběhla. Nebudeme se do ní pouštět proto, že – jak věříme – zařazením rovnice (3) 
z odst. „1.Všeobecně“ do revidovaného textu Příručky, jako jednomu z možných 
přístupů, názoru oponentů vyhovujeme. 

 
• Obecně k haváriím podzemních staveb většinou nedochází díky nedostatečné 

mocnosti ostění stanovené statickým výpočtem, k rizikovým situacím dochází zpravidla 
z jiných důvodů (návrh provádění ražby, kvalita realizace, organizace výstavby, neadekvátní 
reakce na výsledky monitoringu, ale i nesprávný statický model konstrukce). 

Oponentura argumentuje protimluvem: „k haváriím většinou nedochází díky 
nedostatečné mocnosti ostění stanovené statickým výpočtem“, ale „dochází k nim ... i 
nesprávným statickým  modelem  konstrukce“. 

Kromě toho obsah odstavce s Příručkou nesouvisí. 
 
••••  Z konkrétních návrhů obsažených v příručce nedoporučujeme provádět 

numerické výpočty se vstupními geotechnickými parametry redukovanými součiniteli dle 
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EC7. EC7 umožňuje použití součinitelů pro výsledné hodnoty vnitřních sil, což je dle 
našeho názoru vhodnější přístup. 

Příručka, po revizi, bude obsahovat i tuto možnost, jako jednu ze tří. Ponecháme 
na vůli projektanta, kterou z těchto možností si zvolí. 
 

•Dle našeho názoru by byl vhodnější dokument, který by zahrnoval i související 
aspekty návrhu a realizace podzemních staveb. Statický výpočet (numerické modelování) je 
jednou součástí procesu. V případě aplikace EC7 bychom doporučovali spíše vhodnou 
interpretaci směřující ke zjednodušení a k uvolnění uvedených požadavků než snahu o jejich 
striktní  dodržování. 

Tato Příručka nikdy takovýmto dokumentem býti neměla a nebude. Tato Příručka je 
dokumentem, zabývajícím se aspekty statiky ražených tunelů. Dokument, zahrnující jiné 
aspekty tunelů teprve čeká na své autory.  

Cílem Příručky je provést projektanta statika při zpracovávání statického výpočtu 
poměrně rozvětveným systémem evropských norem, pomoci mu v jejich interpretaci, a tím 
mu velmi usnadnit a zjednodušit práci.  
 
Připomínky k některým detailům příručky 
 

• Kap.2, str.4: γ je v geotechnice běžně používána pro označení objemové tíhy. 
V normě EC7, tedy v geotechnické normě, je symbolu γ používáno k označení dílčích 

součinitelů. 
 

• Kap.4.1, str.7: Geotechnické parametry vyjádřené pouze jednou hodnotou mohou být 
značně zavádějící. Statik by měl mít přístup ke všem výsledkům geotechnického průzkumu (tj. 
veškerá získaná data včetně jejich interpretace), statik by měl pracovat s intervalem hodnot. 

Pokud hodlá statik pracovat s intervalem hodnot, přechází od spolehlivostní metody 
deterministické ke spolehlivostní metodě pravděpodobnostní. Na tento přechod však není 
dostatečně vybaven. Nejsou známy hustoty pravděpodobnosti intervalů, metodika posouzení 
je zcela odlišná od postupu deterministického. Pravděpodobnostní metoda posouzení je věcí 
budoucnosti. Dnešní normy jsou založeny na deterministickém postupu. 

 
•Kap.5, str.7-8: Zavádění elasto-plastického ostění do výpočtů je ve světě stále častěji 

používáno pro posouzení ostění ze stříkaného betonu v zeminách. Použití elasto-plastického 
ostění obecně vede k redukci výsledných vnitřních sil a k nižší mocnosti ostění. Použití elasto-
plastického ostění by mělo být pečlivě zváženo, dané výpočty by neměly být prováděny 
rutinně. V případě zahrnutí dané alternativy do příručky by měla být daná problematika 
diskutována výrazně podrobněji. V případě ostění modelovaného plošnými prvky je MC model 
jednou z možností, v případě prutového ostění je nutné odvodit podmínku plasticity (limitní M 
a N) jiným způsobem. 
 To, že je elasto-plastický výpočet ostění ve světě stále častěji používán je 
chvályhodné, nicméně v Československu byl tento výpočet pro ražené tunely používán již na 
konci sedmdesátých let minulého století. Ostění z lisovaného betonu (prostý beton) pod 
Vltavou na trase A metra je tímto výpočtem posouzeno. Ostění metra byla v Metroprojektu 
počítána programem OSPL (= ostění plasticky). Ve Stavebním ústavu (dnes Kloknerově 
ústavu) byla zpracována směrnice pro výpočet ostění z prostého betonu podle plasticity. 

Elasto-plastické chování betonu ostění je problém betonářský, nikoliv geotechnický. 
Na betonářské úrovni byl prodiskutován s odborníky Stavebního ústavu velmi pečlivě. Bylo o 
něm referováno na konferencích i v zahraničí (Kanada). Byl publikován. Jednou z publikací, 
která je dnes již těžko přístupná, doplňujeme tento elaborát v Příloze1. Také proto, že ostění 
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je v něm modelováno jako prutová soustava. Na té se mohou vytvářet plastické klouby. 
Mezního stavu únosnosti je dosaženo v okamžiku, kdy plastické pootočení plastického kloubu 
dosáhne své mezní hodnoty. Výraz pro mezní plastické pootočení je uveden. 

V poslední době byl problém teoreticky zpracován jiným postupem (pojem 
plastického kloubu se nezavádí) a publikován (Zapletal,A., Hořejší,J.: Nelineární výpočet 
betonových ostění tunelů, Tunel 1/2007). Tímto postupem byl kontrolován výpočet 
definitivního ostění Nového spojení, který projektant prováděl programem ATENA, který 
sám počítá elasto-plasticky. Program ATENA, je velmi zdatný program, který však není 
tunelářským programem, takže jeho využití v tunelařině je omezené. 

Toto všechno uvádíme proto, abychom ukázali, že mimořádné diskuze na dané téma 
netřeba. A také proto, že tímto můžeme demonstrovat alternativu k názoru, že když máme 
potíže s průkazem MSÚ, jsou za to odpovědné konzervativní normy. Říkáme, že za to může 
nésti odpovědnost málo dokonalý model. V příloze1 je uveden příklad. V něm je vypočteno, 
že únosnost ostění, stanovená podle plasticity, se od únosnosti ostění, stanovené podle 
pružnosti liší o 240%. 
 

• Kap.6.1.2, str.9: Boční tlak je pro výpočty podzemních staveb zpravidla 
reprezentován koeficientem bočního tlaku v klidu Ko. Daný koeficient často bývá uváděn jako 
jeden z výstupů geotechnického průzkumu, jeho hodnotu je vhodné diskutovat se 
zpracovatelem průzkumu. Uvedené vzorce pro stanovení K o slouží pro hrubý odhad, v 
některých případech je nelze použít (např. překonsolidované zeminy nebo tektonicky 
ovlivněné oblasti). 
 Příručka jasně říká, že Ko je nutno považovat za nezávislý geotechnický parametr. Je-li 
uveden jako jeden z výstupů geologického průzkumu, není co počítat. V Praze jsme tento 
výstup měli naposledy k dispozici zhruba před 30 lety, při průchodu linie A metra pod 
Vltavou. Není tedy pravda, že se jedná o údaj často uváděný. Výsledkem diskuze se 
zpracovatelem průzkumu bývá doporučení, stanovit Ko podle uvedených vzorců. To, že Ko 
není možno použít pro prekonsolidované zeminy, uvádíme v odst.6.1.2.4. 
 

•••• Kap.6.1.2.3, str.11: Místo statisticky středních hodnot doporučujeme pracovat 
s rozsahem hodnot a provádět parametrické studie. 

Tomuto doporučení nemůžeme vyhovět, musíme ho kategoricky odmítnout. 
Dnešní přístup ke stanovení účinku E je deterministický a vyžaduje zadání „statisticky 
středních hodnot“ (Poznámka: Úvozovek jsme použili proto, že se obecně o statisticky 
střední hodnoty nejedná. Nicméně přetvárné parametry hodnotami středními jsou, jak 
je to v mezních stavech – ze známých důvodů – praxí. Tak např. v ČSN EN 1992-1-1, 
tab. 3.1., jsou moduly pružnosti uváděny pod označením Ecm. Index m znamená, že se 
jedná o hodnoty střední.), které jsou interpretací rozsahu hodnot (tedy tím, po čem na 
jiném místě oponenti volají). Manipulace se „statisticky středními hodnotami“ 
představuje neodbornou manipulaci s masivem. Manipulací s hodnotami zde rozumíme 
toto: z rozsahu hodnot si vyberu to, co se mi právě hodí a zdůvodním to zkušeností 
zpracovatele návrhu (statika). 

Tady je jádro problému. Toto vedlo autory Příručky k názoru, že sjednocující 
předpis by byl vhodný. Viděli dosti výpočtů téže úlohy, které poskytovaly zcela odlišné 
výsledky. V takovéto situaci statika degraduje. Stává se něčím, co lze pro rozplizlost 
výsledků zpochybnit jako to, co není hodnověrné, protože umožňuje prokázat cokoliv. 

Důvod rozplizlosti výsledků je přitom prostý: každý ze dvou statiků, 
zpracovávajících tutéž úlohu, jakožto „zkušený odborník“, vybere na „základ ě 
zkušenosti, kterou nelze ničím nahradit“ svůj vlastní, „odborn ě stanovený“ soubor 
vstupních parametrů výpočtu. A různost výsledků je na světě. 
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Z toho lze dovodit, že „odborně stanovený“ soubor není objektivní (nikdy), 
protože vždy na něj působí lidský faktor. Neobjektivnost by však měla býti 
minimalizována. To ale nejlépe přísluší geologovi, který by měl být schopen ten vstupní 
soubor sestavit nejodborněji. Výsledkem jeho úsilí je soubor „statisticky středních 
hodnot“, které masiv v deterministickém duchu vystihují. Úroveň tohoto souboru bude 
tím méně ovlivněna lidským faktorem, čím zkušenější geolog bude (zkušenost tedy, jak 
právě prokazujeme, nepodceňujeme). Kvalita deterministicky správného souboru je 
v jistém smyslu alfou a omegou. Také proto, že je dokumentem právně závazným. 

Předchozí rozvaha není projevem konzervatismu, nýbrž projevem dobré a 
správné orientace autorů Příručky v problematice posuzování konstrukcí podle mezních 
stavů. To, co oponentura navrhuje, postrádá koncepci, není to ani determinismus ani 
metoda pravděpodobnostní. Aby se parametrická studie dala zužitkovat pro posouzení 
mezního stavu, musela by sestávat řádově  alespoň z 105 simulací. Vstupní parametry by 
musely být náhodné veličiny (musely by být „tahány z klobouku“, nesměly by býti 
vybrány „podle zkušenosti statika“) a korelace těchto veličin využity. 

Předchozí konstatace nejsou odmítnutím parametrických studií. V různých 
ohledech jsou velmi užitečné. Mohou vyvolat např. změnu obsahu tabulky 
geotechnických parametrů.  Po parametrické studii a případných změnách, které 
vyvolá, je ale vždy nutno provést průkaz účinku E pomocí „hodnot, statisticky 
středních“. 

 
• Kap.6.1.2.4, str.11: Výraz „násadou“ nahradit výrazem „náhradou“. 
Výraz „násadou“ nelze nahradit výrazem „náhradou“ protože se o žádnou náhradu 

nejedná. 
 
• Kap.6.1.2.4, str.11: Softwarové produkty pro numerické výpočty podzemních staveb 

by měly umožňovat zadat libovolné hodnoty Ko (hodnoty mohou být značně odlišné od hodnot 
stanovených z rovnic v kap.6.1.2, hodnoty nemusí být konstantní pro jednotlivé 
kvazihomogenní celky). 

Softwarové produkty a jejich vlastnosti leží zcela mimo náplň Příručky.  
 

• Kap.6.1.2.5, str.11: Nadpis nahradit „Zatížení stanovená pomocí teorií horninové 
klenby“. 
 Po zvážení nápis vhodně upravíme. 

 
• Kap.6.1.2.5, str.11: Výraz „Tato výška“ nahradit výrazem „Tvar horninové klenby“. 

 Výraz „Tato výška“ se vztahuje k výšce h sloupce horniny, nikoliv ke tvaru horninové 
klenby.  
 

• Kap.6.1.4, str.14: „náspy“ nahradit „násypy“ 
Zvolíme správný tvar po ověření v  Pravidlech českého pravopisu. 
 
• Kap.6.2.2, str.15: Zavádění dílčího součinitele zatížení vodou v rozsahu 1,1 až 1,5 

není dle našeho názoru opodstatněné, objemová tíha vody nemá výraznější rozptyl. Ve 
výpočtech je však třeba vhodným způsobem zohlednit vliv podzemní vody na redistribuci 
napjatosti horninového masivu (změny polohy hladiny podzemní vody, výpočty v efektivních či 
totálních parametrech, propustnost ostění, atd.). 

Objemová tíha vody opravdu nemá výraznější rozptyl a proto je v Příručce fixována na 
hodnotě 10 kN/m3. S ní dílčí součinitel nesouvisí. Týká se změny polohy hladiny podzemní 
vody, tedy toho, jak se může návrhová výška hladiny lišit od výšky charakteristické(závorka 
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v rovnici (34), která z matematického hlediska není nutná, má čtenáři tuto skutečnost  zdůraznit). 
Jediná hodnota dílčího součinitele by mohla vésti na jedné straně k podcenění, na straně druhé 
k přecenění zatížení vodou, jak lze snadno ukázat. Pokud se týče výpočtů v efektivních či 
totálních parametrech, propustnosti ostění, atd., to jsou věci vytvoření konkrétního modelu. 
Toho se příručka netýká. 

 
•Kap.7, str.16: Plná degradace primárního ostění je diskutabilní, na mnohých 

projektech realizovaných v zahraniční byla uvažována pouze částečná degradace či nebyla 
degradace primárního ostění uvažována vůbec (jednoplášťová ostění ze stříkaného betonu). 

Pokud není prokázáno, že se primární ostění během životnosti tunelu, je třeba 
předpokládat, že se rozpadne. Vyhovíme však připomínce tím, že text v kap.7, str.16 
upravíme tak, aby z něho neplynulo, že se primár ve výpočtu musí nutně rozpadnout. 

 
 

3.  Závěr  
 

 Oponentura je založena na odmítnutí deterministického pojetí posouzení konstrukce, 
které je současným normám vlastní. To, co oponentura navrhuje nespadá ani pod 
deterministickou, ani pod pravděpodobnostní metodu posouzení konstrukce. Tím, co 
navrhuje, částečně směřuje k metodě pravděpodobnostní, ale ani zdaleka ji nedosahuje. 
Pravděpodobnostní metoda je v současnosti mimo možnosti reálného použití. Odborná 
veřejnost na tuto metodu není připravena. Ani vzděláním, ani instrumenty, které má 
k dispozici. 
 Oponentura nabádá k tomu, aby nesnáze, vzniklé mimo normu (potíže, související 
s konservatismem geotechnických parametrů) byly řešeny uvnitř normy, tím, že tato nebude 
dodržována. To je řešení nekonstruktivní a velmi nebezpečné. Za konstruktivní řešení bychom 
považovali např. diskusi (která ale s textem příručky nemá nic společného) na téma, jsou-li 
v geotechnice pětiprocentní kvantily tím nejvhodnějším údajem. Ze zahraničí jsou známy 
názory, že by měly býti nahrazeny polovinou směrodatné odchylky. 

Dvě relevantní připomínky, v oponentuře obsažené, zapracujeme do revize příručky. 
 
 
 
V Praze, dne 30.11.2009 
 
 
 
       Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. 
       Ing. Jiří Hořejší 
       Ing. Aleš Zapletal, DrSc. 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  článek: 

Zapletal, A., Holický, M.: Výpočet únosnosti betonových ostění tunelů podle plasticity 
(Staveb. Čas., 31, č.3, VEDA, Bratislava 1983) 
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