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Vyjádření k příručce pro zpracování statických výpočtů ražených tunelů dle EC 

 
 
Obecné stanovisko 
 
Obecně přípravu příručky pro zpracování statických výpočtů ražených tunelů dle EC velmi 
oceňujeme. Je zřejmé, že za přípravou příručky je značné úsilí autorů. Dle našeho názoru 
obdobná literatura na českém trhu chybí, při vhodném způsobu zpracování by příručka 
mohla být velmi dobrou pomůckou pro statické výpočty podzemních staveb.  
 
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. 
 
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.). 
 
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. 
 
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. 
 
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). Parametrická studie zohledňující očekávaný rozsah geotechnických 
parametrů a objektivní diskuse jejích výsledků je dle našeho názoru nejvhodnějším 
nástrojem pro stanovení tříd výstroje podzemních staveb. 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. 
 
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. 
 
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 daných případech buď k velmi konzervativním návrhům, případně ke skrytým úpravám 
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numerických modelů, které nejsou nikde v textu statického posouzení uvedeny a 
diskutovány. 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. 
 
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). 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. 
 
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). 
 
Z konkrétních návrhů obsažených v příručce nedoporučujeme provádět numerické výpočty 
se vstupními geotechnickými parametry redukovanými součiniteli dle EC7. EC7 umožňuje 
použití součinitelů pro výsledné hodnoty vnitřních sil, což je dle našeho názoru vhodnější 
přístup. 
 
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. 
 
Připomínky k některým detailům příručky  
 
Kap.2, str.4: γ je v geotechnice běžně používána pro označení objemové tíhy 
 
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. 
 
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. 
 
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). 
 
Kap.6.1.2.3, str.11: Místo statisticky středních hodnot doporučujeme pracovat s rozsahem 
hodnot a provádět parametrické studie.  
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Kap.6.1.2.4, str.11: Výraz „násadou“ nahradit výrazem „náhradou“. 
 
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). 
 
Kap.6.1.2.5, str.11: Nadpis nahradit „Zatížení stanovená pomocí teorií horninové klenby“. 
 
Kap.6.1.2.5, str.11: Výraz „Tato výška“ nahradit výrazem „Tvar horninové klenby“. 
 
Kap.6.1.4, str.14: „náspy“ nahradit „násypy“  
 
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.). 
 
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). 
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