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1 ÚVOD

V současnosti není situace v České republice, co se týká
aktuálních realizovaných projektů podzemních inženýrských
staveb, právě radostná. S výjimkou železničního tunelu raže-
ného u Ejpovic na trati č. 170 Praha – Plzeň, který má za úkol
napřímení této trati o cca 6 km, neděje se v tunelovém stavi-
telství nic podstatného.

Situace by se v budoucnosti měla změnit k lepšímu, bohužel
nikoliv v Brně. Ve stupni DÚR (dokumentace pro územní roz-
hodnutí) jsou připravovány tunelové stavby na dálnici D3
Praha – České Budějovice (sedm dálničních tunelů), na dálni-
ci D11 (dva dálniční tunely), na silnici R35 (tři tunely). Pokud
bude úspěšně pokračovat příprava realizace nových silničních
tunelů na městském a pražském okruhu, na silnici R49 ve
Zlínském kraji, městských tramvajových tunelů a úseků praž-
ského metra, které jsou v současnosti investorskými, projekč-
ními a průzkumnými organizacemi v různých projektových
stupních připravovány, nevypadá to s výstavbou tunelů
v České republice ve střednědobém horizontu zase tak úplně
špatně.

2 STAV TUNELOVÉ VÝSTAVBY V BRNĚ

V současnosti provozované brněnské tunely jsou součástí tzv.
brněnského velkého městského okruhu (VMO) a Pražské radi-
ály. Trasa VMO je významnou součástí základního komunikač-
ního systému (Z–67) města Brna. Základní komunikační

1 INTRODUCTION

At present, the situation in the Czech Republic as far as the cur-
rently realised projects of underground civil engineering structures
tunnels are concerned, is not very joyful. With the exception of the
rail tunnel being driven near Ejpovice on the railway line No. 170
Prague – Plzeň, the task of which is to straighten this line and redu-
ce its length by ca 6km, nothing substantial is going on in the sphe-
re of tunnel construction engineering. 

The situation should change for the better in the future,
unfortunately not in Brno. At the Building Location Permit
stage, tunnel construction projects are under preparation for
the D3 motorway from Prague to České Budějovice (seven
motorway tunnels), for the D11 motorway (two motorway
tunnels) and for the R35 road (three tunnels). If the prepara-
tion of the realisation of new road tunnels on the Prague City
Ring Road (the outer ring) and the Prague City Circle Road
(the inner ring), tunnels on the R49 road in the Zlín region,
urban tramway tunnels and sections of the Prague metro,
which are currently being prepared by investment, designing
and exploratory organisations, proceeds successfully, it will
not look so bad with the development of tunnels in the Czech
Republic in the medium term.

2 STATE OF TUNNEL CONSTRUCTION PROJECTS IN BRNO 

The currently operated tunnels in Brno are parts of the so-
called Large City Ring Road (LCRR) and the Prague Radial
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ABSTRACT

The paper is focused on the condition of the construction of tunnels in the area of the Statutory City of Brno, including of the
problems of tunnels relating to the gradually developing Large City Ring Road (LCRRR). Until now several important tunnel
construction projects have were finished, for example the Pisárky and Husovice tunnel, the Hlinky gallery/tunnel and, as the last
one opened to traffic, the Královo Pole tunnel, which has been used by the public already for the fifth year in a row. The paper
has no ambition to provide comprehensive information about tunnel structures operating and under design in the area of Brno,
their technical parameters, the courses of construction and geological conditions. It is a selection of several examples of tunnel
construction projects which should improve the transportation situation in Brno in the future, namely the Vinohrady road tun-
nel, the Žabovřesky tramway tunnel and the tramway tunnel in the municipal district of Bystrc. GEOtest, a.s. participated in the
preparation of those projects in the phase of their preparation by survey operations, geotechnical testing and consultancy. Those
projects are in various stages of designing and investment preparation. The paper introduces their current condition and selec-
ted aspects, in particular geological, which will have to be taken into consideration in the design and during the course of the
subsequent construction. 
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Road. The LCRR route is an important part of the Basic
Communication System (Z-67) of the city of Brno. The Basic
Communication System is formed by the Large City Ring
Road, the outer transportation semicircle road, the inner tran-
sportation semicircle road and a system of radial roads. The
whole system allows for distributing the urban and suburban
traffic within Brno. With respect to the continuing increase in
the automobile traffic flow volume, the completion and brin-
ging the Large City Ring Road into service is a necessity. If
the ring road is not realised, traffic in the city could comple-
tely collapse within a few years. The over 20km long Large
City Ring Road will become the most important part of the
transportation system of the city of Brno and its surroun-
dings. 

Within the area of the Statutory City of Brno there are at
the moment the Pisárky tunnel (part of the Prague Radial
Road) and the Hlinky, Královo Pole and Husovice tunnels
available to motorists on the Large City Ring Road. The
development of other tunnels required for the completion of

systém tvoří velký městský okruh, vnější dopravní polookruh
a vnitřní dopravní polookruh spolu se soustavou radiál. Celý
systém umožňuje rozvedení městské a příměstské dopravy po
Brně. Vzhledem k trvalému nárůstu intenzity automobilové
dopravy je kompletní dostavba a zprovoznění velkého měst-
ského okruhu nutností. Nebude-li okruh realizován, mohla by
doprava ve městě v horizontu několika let zcela zkolabovat.
Velký městský okruh o délce více než 20 km se stane nejvý-
znamnější součástí dopravního systému města Brna a okolí.

Na území statutárního města Brna jsou motoristům v součas-
nosti k dispozici Pisárecký tunel (součást Pražské radiály) a na
VMO tunely Hlinky, Královopolský a Husovický. Pro dokon-
čení VMO je projektována výstavba dalších tunelů, a to tunelů
Vinohrady v Židenicích, Komárovského a Jižního (Brno Jih),
Červený kopec v Bohunicích a Žabovřeského tramvajového
tunelu v Žabovřeskách (obr. 1). 

Mimo výše zmiňované úseky VMO se ve fázi průzkumné
a projekční přípravy nachází tramvajový tunel Bystrc, který se
stane součástí prodloužení tramvajové trati směrem do rozvojové

Obr. 1 Situace Velkého městského okruhu Brno včetně radiál 
Fig. 1 Layout of the Large City Ring Road in Brno including radial roads 
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the LCRR is under design, namely the Vinohrady tunnel
in Židenice, the Komárov and Jižní tunnels (Brno South),
Červený Kopec tunnel in Bohunice and Žabovřesky tramway
tunnel in Žabovřesky (see Fig. 1). 

Apart from the above-mentioned sections of the LCRR, the
Bystrc tramway tunnel is at the survey and design preparati-
on stage. It will become part of the tramway track extension
in the direction of the Kamechy development locality.
Further, a false tunnel on the tramway track to the Campus in
Bohunice is at the Building Location Permit stage. Railway
tunnels under Petrov Hill for a variant of “a slightly shifted
location of the main railway station” are in the phase of stu-
dies. 

In the other chapters we dedicate ourselves to selected tun-
nel construction projects, where the investment and design
preparation proceeds at least towards the realisation in the
medium term and, at the same time, GEOtest, a.s. participa-
tes in their preparation by surveying, geotechnical testing and
consultancy. 

3  EXAMPLES OF SEVERAL TUNNELS UNDER 
PREPARATION IN BRNO 

3.1 Vinohrady tunnel

The Vinohrady tunnel should become part of the Brno
LCRR system in the section named after a region in the
municipal district of Židenice. After its completion, the plan-
ned section of the LCRR will become the solution to the bur-
ning issue of the passage through the municipal district of
Židenice. The existing design of the ring road alignment run-
ning along Svatoplukova and Bubeníčkova Streets unfavou-
rably divides this originally undivided residential part of
Brno. The capacity is insufficient first of all at the Na Staré
Osadě intersection, where even an hour-long delay in traffic
jam may take place during full traffic. The problems are to be
solved by leading the ring road through the Vinohrady tunnel,
which will ease the traffic between Husovice, Židenice,
Vinohrady, Líšeň, Juliánov and the Eastern Feeder Road (the
so-called Radial Road for Olomouc).

For the Židenice LCRR section, the most advantageous
variant is being sought for the passage under the Vinohrady
residential area with a transportation solution allowing for
connecting to the following Líšeňská grade-separated juncti-
on. Three variants of the road alignment are currently under
consideration. The total length of the so-called Red Variant is
1.892km. Part of this project variant is a 1490m long tunnel
running on the south-western edge of the Vinohrady residen-
tial area. The Blue Variant is 1.706km long in total. Part of
this construction is a 1520m long tunnel running approxima-
tely across the centre of the Vinohrady residential area. The
Green Variant is ca 1.88km long. Part of this project variant
is a 1635m long tunnel running under the Vinohrady residen-
tial area and, at the same time, avoiding local high-rise buil-
dings. In terms of the future tunnelling, the tunnel is located
mostly in the Brno massif (see Fig. 2). 
3.1.1 Geological exploration degree of the Vinohrady tun-

nel and local geological conditions 
The exploration operations and searches of archive geolo-

gical data carried out till the present gather all geological
(including structural), engineering geological, hydrological
and geotechnical information available not only in the areas
of the assumed working but even in wider surroundings. The

lokality bydlení „Kamechy“ a ve stupni DÚR je připravován pře-
sypaný tramvajový tunel na prodloužení tramvajové trati do
Kampusu v Bohunicích. Ve fázi studií jsou železniční tunely
pod Petrovem pro variantu „mírně posunuté polohy hlavního
nádraží“.

V dalších kapitolách je věnována pozornost vybraným tune-
lovým stavbám, kde investorská a projekční příprava postupu-
je alespoň směrem k realizaci ve střednědobém horizontu
a současně se na jejich přípravě společnost GEOtest, a.s. podí-
lí průzkumnými pracemi, geotechnickým zkušebnictvím
a konzultační činností.

3  PŘÍKLADY NĚKOLIKA PŘIPRAVOVANÝCH 
BRNĚNSKÝCH TUNELŮ

3.1 Tunel Vinohrady

Tunel Vinohrady by se měl stát součástí VMO Brno v úseku
nazvaném podle městské části Židenice. Plánovaný úsek měst-
ského okruhu bude po své realizaci řešením palčivého problé-
mu průjezdu předmětnou městskou částí Židenice. Stávající
trasování okruhu po ulicích Svatoplukova a Bubeníčkova
nepříznivě předěluje tuto původně celistvou rezidenční část
Brna. Kapacitně nedostačuje zejména křižovatka na Staré
osadě, kde může nastat v plném provozu i hodinové zdržení
v dopravní zácpě. Problémy má vyřešit vedení okruhu
Vinohradským tunelem, který odlehčí dopravě mezi Hu so vi -
cemi, Židenicemi, Vinohrady, Líšní, Juliánovem a vý chodním
přivaděčem (tzv. výpadovkou na Olomouc).

Pro úsek VMO Židenice je hledána nejvhodnější varianta
průchodu pod sídlištěm Vinohrady s dopravním řešením, které
umožní navázat na následné mimoúrovňové křížení (MÚK)
Líšeňská. V současnosti jsou zvažovány tři varianty vedení
trasy. Tzv. červená varianta měří celkem 1,892 km. Součástí
této stavby je tunel délky 1490 m, který vede jihozápadním
okrajem sídliště Vinohrady. Modrá varianta měří celkem
1,706 km. Součástí této stavby je tunel délky 1520 m, který
vede zhruba středem sídliště Vinohrady. Zelená varianta měří
celkem cca 1,88 km. Součástí této stavby je tunel délky
1635 m, který prochází pod sídlištěm Vinohrady a současně se
vyhýbá zdejším výškovým budovám a z hlediska budoucí
ražby je situován převážně do brněnského masivu (obr. 2).
3.1.1 Geologická prozkoumanost tunelu Vinohrady a zdej-

ší geologické poměry
Průzkumné práce a rešerše archivních geologických údajů

provedené do současnosti shromažďují veškeré dostupné infor-
mace geologické (včetně strukturních), inženýrskogeologické,
hydrogeologické a geotechnické. A to nejen v oblastech před-
pokládaného tunelového díla, ale i v širším okolí. Byla rovněž
provedena identifikace možných nestabilit a lokalizace případ-
ných tektonických oslabení horninového masivu. Zjištěné sku-
tečnosti poslouží pro stanovení rozsahu a zaměření dalších
etap průzkumu a zároveň pro volbu optimální varianty trasy
v prostoru sídliště Vinohrady, umístění nivelety tunelu v geo-
logickém prostředí a návrh technologie výstavby.

Geologie širší oblasti včetně izolinií povrchu brněnského
masivu, předpokladů zlomových linií, reliktů pleistocénní
říční sítě v širší oblasti a stratigrafie, byla řešena ve spoluprá-
ci s pracovníky brněnské pobočky České geologické služby.
Autoři Vít a Tomanová Petrová [6] předpokládají pro zájmo-
vou oblast velmi složitý vývoj v terciéru a kvartéru. Terciérní
tok – předchůdce dnešní řeky Svitavy patrně vytvořil v před-
badenském období terciéru přes oblast dnešních Vinohrad
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údolí, které bylo v badenu do značné výšky vyplněné sedi-
menty. Na bázi šlo převážně o tzv. brněnské písky s polohami
pískovců, v nadloží pak byla převaha vápnitých jílů (brněn-
ských téglů). Území bylo tektonicky rozlámáno a na vyzved-
nutých krách došlo k zařezávání toků do původního reliéfu,
často s využitím starších předbadenských údolí. V průběhu
spodního pleistocénu (kvartér) došlo především k zařezání
toku Svitavy do původního údolí, stále vyplněného badenský-
mi sedimenty, které však současný povrch ještě silně převyšo-
valy. Tzv. drahanská tektonická fáze způsobila poklesy,
v důsledku kterých došlo k akumulaci „mladšího štěrkopísko-
vého pokryvu“ (tzv. tuřanské terasy) o mocnosti snad až 30 m.
V důsledku agradace docházelo k výrazné boční erozi okolních
terciérních sedimentů, jimiž bylo údolí prakticky zavaleno.
Tento proces byl možná i zásadním důvodem k tomu, proč
došlo k migraci toku Svitavy do dnešní odkloněné pozice. Po
uložení nejmladších částí tuřanské terasy (patrně již začátkem
středního pleistocénu) byl však v okolí ještě dostatečný poten-
ciál miocenního pokryvu k zanesení nevyplněné části údolí for-
mou splachů, ale i fosilních sesuvů, jejichž odlišení je v přípa-
dě mapování území značně problematické. Zbytek depresí byl
zarovnán akumulací eolických sedimentů, především spraší.

identification of potential instabilities and the location of
contingent tectonic weaknesses in the rock massif were also
carried out. The established facts will be used for the deter-
mination of the scope and focusing of subsequent exploration
stages and, at the same time, for the selection of the optimal
variant of the route in the Vinohrady residential area, the
location of the tunnel alignment within the geological envi-
ronment and the design of the construction technology. 

The geology of a wider area, including isolines of the Brno
massif surface, assumptions of fault lines, relics of
Pleistocene river network and a wider area and stratigraphy
were solved in collaboration with workers of the Brno-based
branch of the Czech Geological Service. The authors, Vít and
Tomanová Petrová [6] predict for the area of operations
a very complicated development in the Tertiary and
Quaternary complexes. The Tertiary predecessor of the cur-
rent Svitava River probably created a valley across the area
of current Vinohrady during the Pre-Baden period of the
Tertiary and the valley was filled with sediments up to a sig-
nificant height during the Baden period. On the base, the
sediments were formed mainly by the so-called Brno Sands

Obr. 2 Situace variant trasování tunelu Vinohrady 
Fig. 2 Layout of variants of the Vinohrady tunnel alignment 
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3.1.2 Geotechnická rizika spojená s výstavbou tunelu
Vinohrady

Geotechnická rizika ražby tunelového díla pod sídlištěm
Vinohrady lze definovat v několika bodech:

•  Proměnlivost horninového prostředí bude pro průběh
ražeb zásadním rizikem. V portálové oblasti na severozá-
padě je nutné uvažovat s rizikem, že do výrubu mohou
v některé z navržených variant zasahovat kvartérní pokry-
vy a povrchové části granodioritového masivu s přítom-
ností plášťových hornin a nízkou kvalitou masivu danou
především alteračními procesy v masivu. V oblasti jihový-
chodního portálu, budovaného ve sprašovém souvrství,
bude rizikové zejména zajištění zemních těles, zářezů,
odřezů a portálové jámy a jejich ovlivnění atmosférickými
srážkami, které by mohly výrazně snížit jejich stabilitu. 

•  Neoproterozoický brněnský masiv je v oblastech porucho-
vých pásem (tektonické linie) silně rozpukaný a kvalita
horniny zde bude velmi špatná. Je nutné počítat se sníže-
nou stabilitou čelby i boků podzemního díla a se vznikem
nadvýlomů. Deprese v povrchu brněnského masivu vypl-
něná pravděpodobně i redeponovanými neogenními
brněnskými písky, pokud bude v červené a modré varian-
tě ražbou zachycena, představuje výrazné riziko v podobě
snížené stability výrubu. V případě zvodnění brněnských
písků na bázi brněnského masivu nelze vyloučit ani riziko
komínování písků do výrubu, tedy riziko mimořádné udá-
losti. 

•  Kromě výrazné deprese terciérního paleotoku Svitavy
nelze vyloučit ani existenci další očekávané, ale dosud
přesněji nelokalizované deprese v jižní polovině trasy,
založené na tektonické linii. 

•  Potenciální nebezpečí spočívají i v tom, že vadná kanali-
zační nebo vodovodní vedení v oblasti sídliště budou
dotovat jak souvrství písků, tak i tektonicky oslabené
oblasti brněnského masivu a tím výrazně snižovat stabili-
tu výrubu. Negativní vliv by měl i případný řízený vsak
dešťové vody do štěrkopísčitého podloží v oblasti sídliště
nad trasou díla a v jejím okolí.

•  Z výsledků průzkumných prací lze konstatovat, že území
pro ražbu je budováno horninami s velmi odlišnými geo-
mechanickými vlastnostmi. Jde o proterozoické horniny
zastoupené granitoidy v různém stupni tektonického poru-
šení, neogenní jíly s vysokou plasticitou a ulehlými neo-
genními písky, místy až charakteru pískovce. Hloubka
proterozoického skalního podkladu je v rámci zájmového
území velmi proměnlivá a pohybuje se v rozmezí 9 až
60 m pod úrovní terénu. 

Z výše uvedeného je potom zřejmé, že navržení optimální
trasy tunelů bude velmi obtížné, zejména tehdy, pokud bude
snaha situovat ražbu především do pevnějších hornin protero-
zoika.
3.2 Tramvajový tunel Žabovřesky

V letech 2008 a 2015 byly společností GEOtest, a.s. realizo-
vány průzkumné práce pro úsek VMO Brno v městské části
Žabovřesky, a to v prostoru od MÚK Hlinky směrem do
Králova Pole. Tento úsek je zde zároveň komunikací I/42. Jeho
součástí je i tunelové převedení dvoukolejné tramvajové trati. 

Stavba je situována do velmi stísněného území, kde je komu-
nikace z jedné strany zásadně vymezena řekou Svratkou
a z druhé tramvajovou tratí a Wilsonovým lesem. Byly navr-
ženy čtyři hlavní varianty řešení:

with interlayers of sandstone, whilst limy clays (the so-called
Brno Tegel) prevailed in the cover. The area was tectonically
broken and streams started to cut into the relief on the uplif-
ted blocks, frequently using the older Pre-Baden valleys.
During the course of the Lower Pleistocene period (the
Quaternary) the Svitava River flow cut into the original val-
ley, which was still filled with the Baden sediments the height
of which still heavily exceeded the current surface. The so-
called Drahany tectonic phase caused settlement resulting
into the accumulation of the “younger gravel-sand cover (the
so-called Tuřany Terrace) possibly up to 30m thick. Due to
the process of aggradation, the surrounding Tertiary sedi-
ments were significantly eroded on the sides and virtually fil-
led the whole valley. This process might even be essential for
the reason why the Svitava River flow migrated to the current
diverted position. After the deposition of the youngest parts
of the Tuřany Terrace (probably as early as the beginning of
the Middle Pleistocene period) there was a sufficient potenti-
al of the Miocene cover in the surroundings for filling the
unfilled parts of the valley in the form of runoff sediments,
but also of fossil landslides the differentiation of which is sig-
nificantly problematic in the case of mapping the area. The
remaining depressions were flattened by the accumulation of
aeolian sediments, mostly loess. 
3.1.2 Geotechnical risks associated with the Vinohrady

tunnel construction
The geotechnical risks of driving a tunnel under the

Vinohrady residential area can be defined in several points:
• The variability of the ground environment will be the fun-

damental risk for the course of the excavation. In the por-
tal area in the north-west it is necessary to take into con-
sideration the risk that the Quaternary cover and surface
parts of the granodiorite massif with the presence of
mantle rock types and low quality of the massif given first
of all by alteration processes in the massif may intrude
into the excavation in some of the proposed variants. In
the area of the south-eastern portal, which will be built in
a series of loessal layers, risks will exist first of all in the
support of ground bodies, cuttings, side-hill cuttings and
portal pits and their influencing by atmospheric precipita-
tion, which could significantly reduce their stability. 

•  The Neo-Proterozoric Brno massif is heavily fractured in
the areas of fault zones (tectonic lines) and the quality of
rock will be very low there. It is necessary to take into
account the reduced quality of the face and sides of the
underground working and the development of overbre-
aks. The depression in the Brno massif surface probably
filled even with redeposed Neogene Brno sands, if it is
encountered by the tunnel excavation in the red and blue
variants, poses a significant risk in the form of reduced
excavation stability. In the case of the saturation of the
Brno sands on the Brno massif base with water, it is even
impossible to exclude caving of the sands into the exca-
vation, i.e. the risk of an extraordinary event. 

•  Apart from the distinct depression of the Tertiary flow of
the Svitava River, it is even impossible to exclude the
existence of another anticipated but not more precisely
specified yet depression based on a tectonic line in the
southern half of the route. 

•  Potential risks lie even in the fact that defective sewers or
water pipelines in the residential area will supply water
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•  převedení tramvajové dopravy do tunelu;
•  posunutí koryta řeky Svratky;
•  vedení VMO po estakádě;
•  vystavění dvoupruhové silniční komunikace nad sebou.
Po veřejném projednání dokumentace EIA byla vybrána

varianta, kdy tramvajová trať bude odsunuta do tunelu a sou-
časně jedna polovina vozovky bude překryta galerií. Vedle
tramvajového tunelu je zde navržen i tzv. ekodukt. Jedná se
o krátký tunel překrývající silniční komunikaci městského
okruhu, umožňující propojení Wilsonova lesa se Žabo vřes -
kými loukami (obr. 3).

Trasa je vedená raženým tunelem masivem kopce Wilsonova
lesa s hloubenými příportálovými úseky, čímž se uvolňuje pro-
stor stávajícího tramvajového tělesa k výstavbě pozemní
komunikace VMO. Délka tunelu činí podle stávajícího projek-
tu celkem 501 m. Ražený úsek má délku cca 335 m. Zbylé
části tunelu (cca 165 m u severního a 3 m u jižního portálu)
budou zřízeny jako přesypané. Směrově je tunel veden podle
trasy koleje do několika protisměrných oblouků. Výškově je
tunel navržen do střechovitého sklonu s podélným sklonem
0,5 %. Z hlediska příčného uspořádání odpovídá průjezdný
profil dvoukolejnému tramvajovému tunelu odvozenému
podle ČSN 28 0318.
3.2.1 Geotechnický průzkum pro Žabovřeský tramvajový

tunel
Průzkumné práce pro tramvajový tunel se soustředily na

ověření vlastností horninového masivu v prostoru jeho sever-
ního a jižního portálu. Celkem bylo pro průzkum tunelové
trasy odvrtáno 12 vrtů o úhrnné metráži 168,9 m. Mimo to byl
proveden vertikální vrt hloubky 70 metrů z úrovně terénu do
prostoru jižního portálu. V místě jižního portálu byl rovněž
vyhlouben subhorizontální vrt směrem do masivu pro ověření
kvality horniny v příportálové části budoucího tunelu.

V oblasti jižního – pisáreckého portálu byly provedeny vel-
korozměrové polní zkoušky mechaniky hornin ke stanovení
geotechnických parametrů skalního masivu. Zkoušky byly
uspořádány tak, aby bylo možno stanovit především pevnostní
charakteristiky (vrcholovou a reziduální smykovou pevnost
a pevnost na mezi kluzu) v předem určené rovině a informativ-
ně i deformační vlastnosti horninového masivu. Vzhledem
k tomu, že zde nebyla možnost tyto zkoušky realizovat v pod-
zemním průzkumném díle, byly zkoušky prováděny na povrchu

to both the sand courses and the tectonically weakened
areas of the Brno massif, thus significantly reducing the
excavation stability. Even a contingent controlled seepa-
ge of storm water into the gravel-sand the sub-grade in
the residential area and above the works alignment and in
its surroundings would have a negative influence. 

•  It is possible to state on the basis of the exploration
results that the area for the excavation is built by ground
types with very different geomechanical properties,
namely Proterozoic rock types represented by granitoids
at different degrees of tectonic faulting, Neogene clays
with high plasticity and dense Neogene sands locally
even with the character of sandstone. The depth of the
Proterozoic bedrock in the area of operations is very vari-
able, ranging from 9 to 60m under the surface level. 

It is then obvious from the above text that designing the
optimal tunnel routes will be very difficult, in particular when
there is an effort to locate the excavation first of all into har-
der Proterozoic rock types. 
3.2 Žabovřesky tramway tunnel

In 2008 and 2015, GEOtest, a.s. carried out exploration for
the LCRR Brno section in the municipal district of
Žabovřesky, namely in the area starting from the Hlinky
interchange toward Královo Pole. This section is there at the
same time used as the I/42 road. The tunnel for the diversion
of a double-rail tramway track is also its part. 

The construction is located into a very constricted area,
where the route is principally delimited by the Svratka River
on one side and the tramway track and Wilson Forest Park on
the other side. The following four main variants of the solu-
tion were proposed: 

•  diverting tramway traffic into a tunnel;
•  shifting the Svratka river bed;
•  leading the LCRR on a viaduct;
•  developing a stacked double-lane road.
After the EIA public negotiation was over, the variant was

chosen where the tramway track would be shifted to a tunnel
and, at the same time, one half of the roadway would be over-
laid with a gallery. Apart from the tramway tunnel, even the
so-called “ecoduct” is proposed there. It is a short tunnel
overlaying the LCRR road, allowing for the connection of the
Wilson Forest Park with Žabovřesky meadows (see Fig. 3). 

The alignment is led through a tunnel driven through the
Wilson Forest hill massif, with cut-and-cover pre-portal sec-
tions. In this way the space of the current tramway bed is
freed up for the construction of the LCRR underground road.
According to the current design, the total tunnel length
amounts to 501m. The mined section is ca 335m long. The
remaining parts of the tunnel (ca 165m at the northern portal
and 3m at the southern portal) will be carried out as false tun-
nel structures. As far as the horizontal alignment is concer-
ned, the tunnel follows the track alignment with several
reverse curves. A roof-like vertical alignment with the longi-
tudinal gradients of 0.5% is designed for the tunnel.
Regarding the cross-section configuration, the clearance pro-
file corresponds to a double-rail tramway tunnel design deri-
ved from the ČSN 28 0318 standard. 
3.2.1 Geotechnical exploration for the Žabovřesky tram-

way tunnel
The exploratory activities for the tramway tunnel were

focused on the verification of the properties of the ground

Obr. 3 Animace výsledného stavu úseku VMO Žabovřesky s patrným jižním
portálem tramvajového tunelu 
Fig. 3 Animation of the resultant condition of the Žabovřesky LCRR section
with the southern portal of the tramway tunnel shown in it

Wave studio
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v místě bývalého lomu. Polní smykové zkoušky byly uskuteč-
něny na čtyřech blocích rozměrů 500x500x300 mm namáha-
ných různou kombinací normálních a tangenciálních sil v pře-
dem definované rovině (obr. 4).

Prostor severního portálu byl vzhledem ke staré průmyslové
zástavbě až do konce roku 2014 pro provádění průzkumných
prací zcela nepřístupný. To dovolilo realizaci pouze omezené-
ho množství sond, a to pro posouzení základových poměrů
ostění tubusu přesypané části tunelu. Pro vlastní portál a při-
lehlou část přesypaného tunelu nemohly být uskutečněny prak-
ticky žádné průzkumné práce. Geotechnický průzkum mohl
tedy být realizován až v roce 2015. Průzkum pro severní tune-
lový portál a přesypanou část zahrnovaly mimo jiné rovněž
velkorozměrové terénní smykové zkoušky na čtyřech hornino-
vých blocích. Byly rovněž dokumentovány skalní stěny v blíz-
kém okolí i v místě samotného portálu. Pro vytvoření 3D
modelu území, včetně závěrné stěny bývalého lomu, bylo vyu-
žito technologie laserového skeneru. Získané poznatky poslou-
žily k výpočtu stability jednotlivých úseků skalních stěn.
V prostoru severního portálu byla rovněž realizována série tří
subhorizontálních vrtů délky 40 metrů.
3.2.2 Analýza rizik pro Žabovřeský tramvajový tunel

Jedním z výstupů provedeného geotechnického průzkumu
byla riziková analýza vyhotovená expertním týmem GEOtestu
pod vedením doc. Rozsypala. Tento dokument definuje a ana-
lyzuje rizika výstavby, která mají svůj zdroj ve zbytkových
nejistotách o inženýrskogeologických poměrech a podmínkách
v předmětné trase tunelu a v důsledcích, které by tyto nejistoty

massif within the space of the northern and southern portals.
The total of 12 boreholes at the aggregate length of 168.9m
were carried out for the exploration of the tunnel route. In
addition, a 70 metre deep vertical hole was bored from the
terrain level to the space of the southern portal. A sub-hori-
zontal borehole into the massif was carried out in the locati-
on of the southern portal to verify the quality of ground in the
portal part of the future tunnel. 

Large-scale field tests of rock mechanics designed for the
determination of geotechnical parameters of the rock mass
were conducted in the area of the southern (Pisárky) portal.
The tests were arranged in a system allowing for the determi-
nation first of all of the strength-related characteristics (the
peak and residual shear strength and the shear yield strength)
on a pre-determined plane and, informatively, even the defor-
mational properties of the rock mass. With respect to the fact
that conducting the tests in an underground exploratory wor-
king was not possible, the tests were carried out at the surfa-
ce, in the location of a former quarry. Shear field tests were
conducted on four 500x500x300mm blocks stressed by vari-
ous combinations of normal and tangential forces acting on
a pre-defined plane (see Fig. 4). 

With respect to an old industrial development, the area of
the northern portal was completely inaccessible for the exe-
cution of the exploratory work until the end of 2014. It allo-
wed for the realisation of an only limited quantity of testing
holes required for assessing the foundation conditions of the
false tunnel lining. Virtually no exploratory work could be
carried out for the portal itself and the adjacent part of the
false tunnel. The geotechnical investigation could therefore
be realised as late as 2015. The exploration for the northern
tunnel portal and the false tunnel part comprised, among
other tests, large-scale field shear tests conducted on four
rock blocks. Rock walls were also documented nearby the
portal and even in the portal location. The 3D model of the
area, including the final wall of the former quarry, was crea-
ted using the laser scanning technology. The gathered know-
ledge was used for the calculation of the stability of indivi-
dual sections of the rock walls. In addition, a series of three
40m long sub-horizontal boreholes was carried out in the area
of the northern portal. 
3.2.2 Risk analysis for the Žabovřesky tramway tunnel

One of the outputs of the completed geotechnical explorati-
on was a risk analysis carried out by GEOtest’s expert team led
by doc. Ing. Rozsypal. This document defines and analyses the
construction risks having their source in residual uncertainties
regarding the engineering geological conditions and conditions
along the tunnel alignment in question and in the impacts of
these uncertainties they could have on the tunnel design and its
construction. The likely scenarios of the development and
courses of undesirable events were prepared and the assess-
ment of the probability with which the undesirable events may
happen was carried out within the framework of the risk ana-
lysis. The possible measures not only for reducing the proba-
bility of the origination of such phenomena but also for redu-
cing their economic consequences were subsequently propo-
sed. The analysis of geotechnical risks associated with the con-
struction of the Žabovřesky tramway tunnel proved that, taking
into consideration the geological conditions encountered, that
this engineering intention is viable using standard technical
means. The overall level of the geotechnical risk determined

Obr. 4 Sestava pro provedení velkorozměrové smykové zkoušky bloku horni-
ny v místě jižního portálu tunelu Žabovřesky
Fig. 4 The set for conducting the large-scale shear test on a rock block in the
location of the Žabovřesky tunnel portal
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mohly mít pro projekt tunelu a jeho výstavbu. V rámci rizikové
analýzy byly vypracovány pravděpodobné scénáře vzniku
a průběhu nežádoucích jevů a odhad pravděpodobnosti,
s jakou předmětné nežádoucí události mohou nastat. Dále
byla navržena možná opatření nejen ke snížení pravděpodob-
nosti vzniku takových jevů, ale i ke snížení jejich ekonomic-
kých důsledků. Analýza geotechnických rizik výstavby tram-
vajového tunelu Žabovřesky prokázala vzhledem k zastiže-
ným geologickým podmínkám i poměrům proveditelnost
tohoto inženýrského záměru standardními technickými pro-
středky. Celková výše geotechnického rizika před zahájením
výstavby stanovená na základě analýzy jednotlivých rizik
s využitím poznatků z podrobných průzkumů je s využitím
klasifikace ITA-AITES odhadovaná na úrovni „střední“, za
podmínky dodržování pravidel řízení rizik při výstavbě. Lze
však očekávat, že optimální projekční řešení a volba techno-
logie výstavby tunelu v podrobnosti DSP (dokumentace pro
stavební povolení) a PDPS (projektová dokumentace pro pro-
vádění stavby), které vezmou v úvahu výsledky této rizikové
analýzy, výrazně sníží odhadnuté celkové potenciální geo-
technické riziko posuzované stavby až na stupeň „mírné“.
3.3 Tramvajový tunel Bystrc

Projektovaný tunel je součástí prodloužení tramvajové trati
ze současné tramvajové smyčky Ečerova do rozvojové loka-
lity bydlení „Kamechy“ zasahující do městských částí Bystrc
a Žebětín. Projektovaná trasa je až po stávající křižovatku
Vejrostova – Teyschlova vedena souběžně s ul. Vejrostovou,
kde se směrovým obloukem odklání do oblasti Kamechů.
Trať prochází tunelem a dalším směrovým obloukem se při-
klání k ul. Hostislavově, kde končí v nově navržené smyčce.
Obsluhované území má plochu cca 16 ha, v obytné zóně
Kamechy se třemi tisíci obyvateli s docházkovou vzdálenos-
tí 300 m. Délka budoucí tramvajové trasy činí 1475 m včet-
ně cca 300 m dlouhého dvoukolejného tunelu. Tunel je vede-
ný v hloubce cca 20 m pod terénem a prochází masivem tvo-
řeným granodioritem pokrytým převážně kvartérními sedi-
menty.

V roce 2015 byl pro projekční záměr proveden průzkum,
který měl za úkol shromáždit údaje o inženýrskogeologic-
kých, geotechnických, geofyzikálních a hydrogeologických
poměrech zájmového území a poskytnout podklady ke
zpracování DÚR. Objektovou skladbu je však nutné s ohle-
dem na stupeň projektové dokumentace považovat zatím za
orien tační.
3.3.1 Geologické a geotechnické práce pro tramvajový

tunel Bystrc
Rozsah průzkumných prací, přestože se jedná jen o před-

běžnou etapu, zahrnoval pestrou škálu terénních i laborator-
ních měření a analýz. Byly provedeny jádrové vrty inženýr-
skogeologické stejně jako hydrogeologické pro sledování
oscilace hladiny podzemní vody, dále geofyzikální práce
(elektrické a seismické metody) a korozní průzkum s měře-
ním intenzity bludných proudů na vybraných mostních
objektech. Vrty v trase dosahovaly hloubek 6 až 21 metrů,
v prostoru projektovaného tunelu až 30 metrů. Byly odebrá-
ny vzorky zemin, hornin a vody s následnými laboratorními
rozbory. V hydrogeologické části průzkumu byly provedeny
hydrodynamické zkoušky ve vrtech a pasportizace existují-
cích vodních zdrojů. Byl rovněž uskutečněn pedologický
průzkum. Na základě ověřených skutečností o geologické

prior to the commencement of the construction work on the
basis of the analysis of individual risks using the knowledge
gained from detailed surveys and using the ITA-AITES classi-
fication is assessed to be at the “medium” level under the con-
dition that construction risk rules are adhered to. It is, however,
expectable that the optimal design and choice of the tunnel
construction technique in the detail of the final design and the
design of means and methods which will take into considerati-
on the results of this risk analysis will significantly reduce the
guessed overall potential geotechnical risk of the project being
assessed, even down to the “moderate” level. 
3.3 Bystrc tramway tunnel

The tunnel being under design is part of the tramway track
extension from the current Ečerova tramway loop to the
Kamechy development locality extending to the municipal
districts of Bystrc and Žebětín. The planned alignment is led
in parallel to Vejrostova Street up to the existing Vejrostova –
Teyschlova crossing, where it deflects through a horizontal
curve to the area of Kamechy. The track runs through the tun-
nel and gets close to Hostislavova Street, where it ends in
a newly proposed loop. The area of the serviced territory
amounts to 16ha in the Kamechy residential zone with the
population of three thousand and the walking distance of
300m. The length of the future tramway line including the ca
300m long double-track tunnel amounts to 1475m. The tun-
nel is led at the depth of ca 20m under the terrain level and
passes through a massif formed granodiorite covered mostly
with Quaternary sediments. 

In 2015, exploration was carried out for the conceptual
design having a task to gather data on engineering geological,
geotechnical, geophysical and hydrological conditions within
the project area and provide source documents for the execu-
tion of the building location permit. However, the list of
structures has to be considered as indicative with respect to
the degree of the design documentation. 
3.3.1 Geological and geotechnical work for the Bystrc

tramway tunnel 
Despite the fact that the project is only at a preliminary

stage, the scope of exploration work comprised a comprehen-
sive range of field and laboratory measurements and analy-
ses. Both engineering geological and hydrogeological cored
holes were bored for monitoring the water table oscillation;
in addition, geophysical operations (electric and seismic met-
hods) and a corrosion survey with measuring the intensity of
stray currents on selected bridge structures were carried out.
The boreholes on the alignment reached the depths ranging
from 6 to 21 metres, in the area of the tunnel the depth being
designed up to 30 metres. Soil, rock and water samples were
taken and laboratory tests were conducted on them.
Hydrodynamic tests in boreholes and the condition survey of
existing water sources were carried out in the hydrogeologi-
cal part of the exploration. Even the pedological survey was
carried out. A longitudinal engineering geological section
was carried out on the basis of verified facts regarding the
geological structure of the locality (the tramway track inclu-
ding the tunnel section). In addition, cross-sectional and
geophysical profiles were carried out on this basis for the pur-
pose of stability analyses in the cuttings and in the vicinity of
the future tunnel portal. 

Other work comprised a comprehensive assessment of geo-
mechanical properties required for assessing the behaviour of
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skladbě lokality byl vyhotovený podélný inženýrskogeolo-
gický řez v místě trati včetně její tunelové části a dále příčné
a geofyzikální profily pro stabilitní výpočty v tělese zářezů
a v blízkosti portálu budoucího tunelu. 

Další práce zahrnovaly komplexní zhodnocení geomecha-
nických vlastností pro posouzení chování základové půdy
v přirozeném profilu nebo ve zhutněných násypech jak
v podzákladí objektů, tak v podloží násypů a rovněž chování
hornin ve skalním masivu.

Výsledky geotechnického průzkumu byly členěny podle
průběhu nivelety a podle předpokládaných stavebních objek-
tů na: terén, násypy, mostní objekty, opěrné stěny, lávky. Byl
komentován možný způsob založení. Pro oblast tunelu byly
stanoveny geotechnické parametry horninového masivu,
nezbytné pro detailní návrh podzemního díla.
3.3.2 Geologické poměry území tramvajového tunelu

Bystrc
Území je tvořeno horninami brněnského masivu, který je

zde výrazně porušený. Tektonicky zakleslé kry granodioritů
a dioritů jsou vyplněny neogenními terciérními sedimenty
a překryty kvartérními uloženinami. Dále byly zastiženy ele-
vace metabazitové zóny, vystupující mělce pod povrchem.
Skalní horniny podloží jsou v povrchových partiích charakte-
ru eluvia (drobný štěrk až hrubozrnný písek), hlouběji zvětra-
lé, níže pak navětralé, místy a hlavně hlouběji přechází v hor-
niny zdravé. Kvalita horniny stanovená z vyhodnocení indexu
RQD v úrovni umístění předpokládaného tunelu je převážně
velmi nízká (často nulová) a nízká, méně pak střední (dobrá
a výborná jen ojediněle v některých dílčích návrtech).

Stratigraficky podstatně mladší zde zastoupenou předkvar-
térní jednotkou jsou neogenní spodnobadenské vápnité terci-
érní jíly (tégly). Jedná se o horniny charakteru zemin více či
méně vápnité a výrazně plastické.

Kvarterní pokryv je zastoupen sprašemi a sprašovými hlí-
nami, jílovitopísčitými hlínami, jílovitými písky až jíly.
Spraše a sprašové hlíny tvoří nerovnoměrně rozložený
pokryv, daný především morfologií terénu (obr. 5).

Z hydrogeologického hlediska převažuje v celé ploše toho-
to masivu puklinový kolektor s proměnlivým podílem průli-
nové porozity v pásmu přípovrchového rozpukání a oslabení
hornin. Oběh podzemních vod probíhá převážně v tomto pří-
povrchovém pásmu. Hlubší oběh je možno očekávat u tekto-
nicky porušeného brněnského masivu především v dosahu
propustnějších poruchových zón. Horniny brněnského masi-
vu jsou do značných hloubek, zpravidla několik desítek
metrů silně tektonicky porušeny. Tato pásma působí jako
drény okolních puklinových systémů a zprostředkovávají tak
tranzit podzemní vody do hlubších částí hydrogeologického
masivu.
3.3.3 Doporučení pro výstavbu tramvajového tunelu

Bystrc
Pro návrh způsobu výstavby tramvajového tunelu Bystrc je

zvažováno několik řešení. Jedná se o ražený tunel, hloubenou
stavební jámu s přesypaným tunelem a v analýzách zůstává
i otevřený nebo překrytý zářez. Geotechnické podmínky pro
jednotlivé varianty tramvajové trasy v tomto úseku jsou
považovány za důležité nikoliv však rozhodující.

•  Možnost překonání předmětného úseku otevřeným záře-
zem přináší řadu technických obtíží. Z hlediska zemních
prací by sice těžba probíhala v relativně příznivých horni-
nách (zvětralých granodioritech), nicméně vysvahování

subsoil in a natural profile or in compacted embankments,
both under foundations of structures and under emban-
kments, and assessing the behaviour of rock in the rock 
massif. 

The results of the geotechnical survey were divided accor-
ding to the course of the vertical alignment and the assumed
civil engineering structures to the following categories: terra-
in, embankments, bridges, retaining walls and footbridges.
Comments were made on the possible foundation method.
Geotechnical parameters of the rock mass required for the
detailed design of the underground working were determined
for the tunnel area. 
3.3.2 Geological conditions in the Bystrc tramway tunnel

area 
The area is built by rock types of the Brno massif, which is

significantly faulted here. The blocks of granodiorites and
diorites tectonically wedged into each other are filled with
Neogene Tertiary sediments and overlaid by Quaternary sedi-
ments. Further on, elevations of a metabasite zone ascending
shallow under the surface were encountered. The bedrock
materials have the character of eluvium (small-grain gravel to
coarse sand), deeper they are weathered and lower slightly
weathered, locally and in particular deeper passing into fresh
rock. The rock mass quality determined from the assessment
of the RQD index at the level of the expected tunnel is most-
ly very low (frequently zero) and low, less frequently medi-
um (good and excellent only in some partial core runs). 

The Neogene lower-Baden Tertiary limy clay (Tegel) is
a stratigraphically substantially younger pre-Quaternary unit
which is present in this location. It is a ground with the cha-
racter of soil, more or less limy and significantly plastic. 

The Quaternary cover is represented by loess, clayey-sandy
soils, clayey sands up to clays. Loess and secondary loess
form the irregularly distributed cover, which is given first of
all by the terrain morphology (see Fig. 5).

From the hydrogeological point of view, a fissure aquifer
with a variable proportion of interstitial porosity prevails in the
near-surface fracturing and weakening zone within the whole
area of this massif. Groundwater circulates mainly within this
near-surface zone. Deeper circulation can be expected in the
tectonically faulted Brno massif, first of all within the reach of
more permeable weakness zones. The Brno massif rock types
are heavily tectonically faulted to significant depths, usually of
several tens of metres. These zones act as drainage for sur-
rounding fissure systems and mediate the groundwater transit
to deeper parts of the hydrogeological massif. 
3.3.3 Recommendations for the construction of the Bystrc

tramway tunnel 
Several solutions are under consideration for the proposal

of the Bystrc tunnel construction. It is a mined tunnel, a con-
struction pit with a false tunnel and even open or covered cut-
ting remains in the analyses. It is considered the geotechnical
conditions for individual variants of the tramway track to be
important but not crucial. 

•  The possibility of overcoming the section in question by
an open cut brings many technical problems. On the one
hand, the excavation would be carried out through relati-
vely favourable geology (weathered granodiorites), but
sloping of the trench sides in the concrete morphological
conditions, taking into consideration the typical slopes
required for the given geological environment, would
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zářezu v konkrétních morfologických poměrech by při
uvažování typických sklonů v daném geologickém prostře-
dí znamenalo, že šířka horních hran zářezu by přesahovala
50 až 60 m, za předpokladu využití max. stoupání nivelety
ze zastávky Teyschlova. Zářez by byl zřejmě hlubší než
10 m, což by způsobilo komplikace v podobě zajištění trva-
lé stability, resp. možné problémy pro hloubené piloty
z výskytu pevných bloků dioritů a metabazaltů.

•  Varianta přesypaného tunelu je využitelná za předpokla-
du, že bude možné trasovat niveletu tramvajového tělesa
takovým způsobem, aby v předmětném úseku byla situo-
vána nejméně cca 14 metrů pod terénem a kalota tunelu

mean that the trench width at the
upper edges of the cutting would
exceed 50 to 60m under the assump-
tion of the application of the maxi-
mum vertical alignment gradient to
the section behind Teyschlova tram
stop. The cutting would probably be
deeper than 10m, which fact would
cause complications in the form of
securing the permanent stability or
potential problems for bored piles
due to encountering hard diorite and
metabasaltic blocks. 

•  The false tunnel variant is appli-
cable under the condition that it is
possible to lead the tramway track
vertical alignment in such a way
that in the section in question it is
at least 14 metres under the terra-
in and the tunnel roof is closer
than ca 6m to the terrain. The con-
struction of the false tunnel would
be associated with similar restric-
tions as those in the case of the
open cut. 

•  The mined tunnel variant is
assessed as optimal for the given geo-
logical conditions. A tunnel is more
advantageous in terms of energy con-
sumption even with respect to the
gradients of the tramway track. It will
not be necessary to support the resi-
dential block at the end of Teyschlova
Street and requirements for land
acquisition and diversions of utility
networks will be minimised.
Diversions of roads will not be neces-
sary. A sequential excavation system
with supporting the top heading with
canopy tubes, anchors etc. would
have to be applied because of the sig-
nificant weathering of the rock mas-
sif. The excavation would be atten-
ded by the occurrence of groundwater
at the contact of heavily weathered
granodiorites with less weathered
rock. The NATM offers itself for the
mined variant of the tunnel construc-
tion in the particular geological con-

ditions. In the whole tunnelled section the excavation would
proceed under the protection of canopy tube pre-support. The
expected instability of the excavation face during the course
of the excavation would have to be solved by a sequential
excavation system with contingent installation of temporary
horizontal anchors. 

4 CONCLUSIONS

The tunnel construction projects planned for the area of the
Statutory City of Brno are at the moment in various phases of
preparation. Some projects are only in the phase of studies
(e.g. the Červený Kopec and Bystrc road tunnels in one of the
variants of the R34 route, the Komárov cut-and-cover tunnel,

Obr. 5 Podélný geologický profil v trase tunelu Bystrc
Fig. 5 Longitudinal geological profile on the Bystrc tunnel route
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by se nacházela blíže k terénu než cca 6 m. Výstavbu
přesypaného/hloubeného tunelu by přitom provázela
obdobná omezení jako v případě varianty otevřeného
zářezu.

•  Ražená varianta výstavby tunelu se v daných geologic-
kých podmínkách hodnotí jako optimální. Tunel je ener-
geticky výhodnější již s ohledem na stoupání a klesání
tram  vajové trasy. Nebude potřebné náročně zajišťovat
obytný blok na konci ulice Teyschlovy a budou minima-
lizovány nároky na zábor půdy a přeložky inženýrských
sítí. Nebudou nutné přeložky komunikací. Z důvodu
značně zvětralého horninového masivu by musel být
výrub prováděn jako členěný, se zajištěním přístropí po -
mocí mikropilotových deštníků, kotev apod. Ražbu by
provázel výskyt podzemní vody na styku silně zvětralých
a méně zvětralých granodioritů. Pro raženou variantu
výstavby tunelu se v daných geologických poměrech
nabízí nasazení NRTM. V celém tunelovém úseku by
raž ba probíhala pod ochranou mikropilotového deštníku.
Očekávanou nestabilitu čelby během ražby by bylo nutné
řešit členěným výrubem s případnou instalací dočasných
horizontálních kotev.

4 ZÁVĚRY

Plánované výstavby tunelů na území statutárního města
Brna se v současnosti nacházejí v různých stadiích příprav.
Některé projekty jsou pouze ve fázi studií (např. silniční
tunely Červený kopec a Bystrc v jedné z variant trasy R43,
hloubený Komárovský tunel, přesypaný tunel na VMO pod
přesunutým hlavním nádražím). Tramvajový tunel do
Kampusu v Bohunicích je ve fázi DÚR, tramvajový tunel
Žabovřesky ve fázi DSP. U některých byly již v rámci studií
provedeny inženýrskogeologické a geotechnické průzkumy
(tunel Vinohrady a tramvajový tunel Kamechy v Bystrci). 

Po úspěšném dokončení velmi náročného projektu výstav-
by Královopolského tunelu v roce 2012, kde se spojovaly
problémy mimořádně obtížné geologie v prostředí neogen-
ních jílů, nízkého nadloží a trasy kompletně procházející pod
hustou zástavbou, lze předpokládat, že i další výzvy v podo-
bě plánovaných brněnských tunelů budou úspěšně realizová-
ny. Je však nutné, aby se všichni účastníci procesu projekční
a investiční přípravy pokusili vyvinout snahu k minimalizaci
zdržení přípravy tunelových projektů jako i celé dopravní
infrastruktury na území brněnské aglomerace.

Ing. DAVID RUPP, rupp@geotest.cz, GEOtest, a.s.

Recenzovali Reviewed: doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.,
Ing. Vlastimil Horák

the false tunnel on the LCRR under the shifted main railway
station). The tramway tunnel to the Bohunice Campus is in
the phase of obtaining the building location permit, the
Žabovřesky tramway tunnel is in the final design phase.
Engineering geological and geotechnical exploration has
already been carried out for some of them within the frame-
work of studies (the Vinohrady tunnel and the Kamechy tram-
way tunnel in Bystrc). 

After the successful completion of the Královo Pole tunnel
in 2012, where problems of extraordinarily complicated geolo-
gy in the environment formed by Neogene clays, shallow over-
burden and the alignment passing under high-density urban
development were encountered, it is possible to assume that
even other challenges in the form of the planned Brno tunnels
will be successfully overcome. It is, however, necessary that all
participants in the process of the design and investment prepa-
ration try to make effort to minimise the delay in the prepara-
tion of tunnel construction projects and the entire transportati-
on infrastructure in the area of the Brno agglomeration. 

Ing. DAVID RUPP, rupp@geotest.cz, GEOtest, a.s.
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Obr. 6 Situace se zobrazením projektovaného prodloužení tramvajového
úseku a umístění tunelu
Fig. 6 A map containing the extension of the tramway track being designed
and the tunnel location 




