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ÚVOD

V souvislosti s dokončováním, předáváním a hodnocením
jakosti rozsáhlých tunelových komplexů se často objevují infor-
mace o nenaplnění požadavků na stanovenou kvalitu, lépe jakost
vnitřního prostředí podzemní stavby (jakost hodnotí předem urče-
né parametry stanovenými, ověřenými způsoby a osobami; napro-
ti tomu kvalitu hodnotí kdokoliv podle libovolných kritérií
a postupů). Požadavky jakosti na vnitřní prostředí podzemních
staveb nebývají obecně známy, možnosti jejich naplnění jsou pro -
to málo popsány. Parametry vnitřního prostředí ve stavbě se při
realizaci významně liší od provozního stavu, kdy jsou v činnosti
potřebná technologická zařízení zajišťující řízení vnitřních podmí-
nek větráním, případně i vyhříváním, a stavba je provozována
v předpokládaném běžném provozním režimu a vystavena před-
pokládaným namáháním. Stav vnitřního prostředí bývá při provo-
zu aktivně řízen, jeho parametry bývají podrobně sledovány, stej-
ně jako pravidla a zákonitosti řízení těchto parametrů.

Naproti tomu stav vnitřního prostředí při realizaci podzemní
stavby je velmi málo prozkoumanou částí podmínek (požadavků)
návrhu i provádění stavby, stejně jako znalost chování vnitřního
prostředí a možnosti jeho ovlivnění. Literatura k tomuto tématu je
velmi kusá. Dosud publikované informace o vnitřním prostředí
a jeho chování při realizaci svědčí o tom, že znalost této proble-
matiky nezbytné pro technické řízení a vedení projektu i realizace
je nedostatečná a nebývá jí věnována potřebná pozornost. Tento
nedostatek informací pak zkresluje představy o možnostech jak
vnitřní prostředí ovlivňovat k dosažení potřebných parametrů.

Při zjištění nevhodných parametrů prostředí při stavbě (vlhkost,
teplota) a hledání způsobů jak parametry zlepšit během stavby,
především při montážích technologického vybavení, byla na
základě sledování parametrů prostředí stanovena hypotéza, jejíž

INTRODUCTION

It is a frequent case in the context of construction conclusion,
handing over and assessment of quality of large complexes of tun-
nels that information appears regarding unfulfilled requirements for
the prescribed quality, better said the quality of the internal envi-
ronment inside the underground structure (quality assessment asses-
ses pre-determined parameters using prescribed and verified met-
hods and persons; by contrast, the quality itself is assessed by any-
body, in accordance with arbitrary criteria and procedures). Quality
requirements for the internal environment inside underground struc-
tures are usually not generally known and the possibilities of mee-
ting them are therefore poorly described. Parameters of an internal
environment inside a structure during the course of the realisation
significantly differ from parameters during the operating state,
where all technical equipment securing the management of internal
conditions by means of ventilation, or even heating, is in operation
and the structure is operated in the planned common operating regi-
me and is exposed to anticipated stresses. The condition of the inter-
nal environment is usually actively managed during the operation;
its parameters are usually observed in detail, as well as the rules of
managing the parameters and natural relations between them.                

By contrast, the condition of the internal environment during the cour-
se of the realisation of an underground structure and the knowledge of
the internal environment behaviour and the possibility of influencing it,
are very little explored parts of the conditions (requirements) for the
design and execution of the construction. Literature on this theme is very
scarce. Information about internal environment and its behaviour during
the realisation that has been published so far indicates the fact that the
knowledge necessary for technical managing a design and realisation is
insufficient and usually is not paid the necessary attention. This lack of
information distorts the ideas of the possibilities of directing the internal
environment toward achieving the necessary parameters.      

PROBLEMATIKA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BĚHEM 
REALIZACE PODZEMNÍCH STAVEB 

PROBLEMS OF INTERNAL ENVIRONMENT DURING REALISATION OF
UNDERGROUND CONSTRUCTION   

JAN KLEČKA, JAROSLAV SYNEK

ABSTRAKT

Článek poukazuje na možné obtíže spojené s definováním a dosahováním vhodného vnitřního prostředí v podzemních stavbách
během realizace a před zahájením předpokládaného provozu stavby. Popisuje vliv okolního klimatu na vnitřní prostředí (teplotu,
relativní vlhkost a teplotu rosného bodu) podzemní stavby na základě analýzy chování vnitřního prostředí podzemní stavby v let-
ním období. Zachycuje význam řízeného větrání, jeho vliv na změny vnitřního prostředí, obsahuje komplexní stavebně-fyzikální
analýzu včetně naměřených povrchových teplot obalových konstrukcí tunelu s využitím termovizní observace v reálném čase a pro-
storu konkrétní podzemní stavby.

ABSTRACT

The paper points out the potential difficulties associated with defining and achieving suitable internal environment in underg-
round structures during the course of their realisation and before the expected placing them into service. It describes the influ-
ence of surrounding climate on the internal environment (temperature, relative humidity and dew point temperature) inside an
underground structure on the basis of an analysis of the behaviour of the internal environment inside an underground structure
in summer. It describes the importance of controlled ventilation, its influence on changes in the internal environment, contains
a comprehensive construction and physical analysis including surface temperatures of structures enveloping the tunnel measured
using thermal imaging cameras in real time and the space of a particular underground structure.           
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A hypothesis was established on the basis of monitoring the para-
meters of the environment  when unsuitable parameters of the envi-
ronment were detected during the course of the construction (humi-
dity, temperature) and methods of improving the parameters during
the construction, first of all during the assembly of technical equip-
ment of the tunnel, were sought. The validity of the hypothesis was
subsequently verified by the monitoring of the internal and external
climatic environment inside the tunnel, examining the influence of
controlled ventilation in an unfinished and non-operated structure.      

The dependence of the internal environment inside extensive
underground engineering structures (mainly the high internal humi-
dity and the danger of condensation increasing the internal moisture
of structures and built-in structures) on external environment mani-
fests itself only in the case of a certain size and configuration of the
structure. It is connected, first of all, with the extent, size, configura-
tion, quantity and location of exit and entrance ramps, the gradient
and the height conditions of tunnel tubes and also with the location
of the whole construction project in built-up or unbuilt areas.     

The particular determined and measured parameters presented in
the paper follow from the experience of the civils contractor during
the realisation of the Blanka complex of tunnels. 

OBJECTIVE OF THE PAPER

The objective of the paper is to summarise the found pieces of
information, formulate their connections and possibilities of influen-
cing unfavourable conditions to be applied to other similar projects.
The paper complements the information about the influence of exter-
nal environment on internal environment inside a structure, which
should be one of the sources for the determination of the internal
environment properties (parameters), first of all the relative humidi-
ty and temperature of air, not only during the course of the construc-
tion but, first and foremost, during the installation of technical equ-
ipment of a tunnel. The obtained knowledge is applicable even to the
teaching about internal environment inside underground structures
for comprehensive understanding of the issue.    

The paper formulates questions relating to the construction of
large underground structures, where the effects and natural relations
in the behaviour in an unfinished construction condition are insuffi-
ciently known and quantified. Large unclosed structures extending
into wide areas have got internal environments having their own
dynamics of development, which are in principle completely inde-
pendent of the behaviour of the external climate existing in the buil-
ding site location. If the project is to maintain economic acceptabi-
lity, it is necessary from the beginning of designing the constructi-
on process to accept existing limitations due to climatic conditions
as boundary conditions of the problem with the knowledge that the
complete suppression of unfavourable effects and manifestations of
the climate is not in the power of either the technical solution or the
contractor. It is only possible to restrict them to a certain extent, but
under the condition that the respective units of the technical equip-
ment of the structure (either final or temporary) are available.       

PROJECT BOUNDARY CONDITIONS

External environment 

Large underground complexes are usually located in densely develo-
ped areas of large cities, the climatic conditions of which are further
negatively affected by temperatures rising due to urbanisation. The ver-
tical alignment of such underground structures often forms the so-cal-
led siphons, i.e. locations on the route depressed in comparison with
entrance parts, the portals. In the absence of effective artificial ventila-
tion, these depressed locations are filled with heavier humid air, forming
subsequently an obstacle to the natural flow of air along the structure.  

platnost byla následně ověřována monitoringem vnitřního a vněj-
šího klimatického prostředí tunelu, zkoumáním vlivu řízeného
větrání v nedokončené a neprovozované stavbě. 

Závislost vnitřního prostředí rozsáhlých podzemních inženýr-
ských staveb (především vysoká vnitřní vlhkost a nebezpečí kon-
denzace zvyšující vlhkost konstrukcí i zabudovaných zařízení) na
prostředí vnějším, se projevuje až při určité velikosti a konfigura-
ci stavby. Souvisí především s rozsahem, velikostí, uspořádáním,
počtem a polohou vjezdových a výjezdových ramp, se sklonový-
mi a výškovými parametry tunelových trub a také s umístěním
celé výstavby v zastavěném nebo nezastavěném území.

V článku uvedené konkrétní zjištěné a naměřené parametry
vyplývají ze zkušenosti zhotovitele stavební části při realizaci
tunelového komplexu Blanka.

CÍL PŘÍSPĚVKU

Cílem příspěvku je shrnout zjištěné informace, formulovat
jejich souvislosti a možnosti ovlivnění nepříznivých podmínek
k využití v dalších obdobných projektech. Doplňuje informace
o vlivu vnějšího prostředí na vnitřní prostředí stavby, které by
měly být jedním z podkladů při stanovení vlastností (parametrů)
vnitřního prostředí, především relativní vlhkosti a teploty vzdu-
chu, a to nejen při vlastní výstavbě, ale především při montáži
technologických zařízení. Získané poznatky jsou využitelné
i v nauce o vnitřním prostředí podzemních staveb ke komplexní-
mu poznání problematiky. 

Příspěvek formuluje otázky vztahující se k provádění rozsáh-
lých podzemních staveb, kdy vlivy a zákonitosti chování v nedo-
končeném stavu jsou jen málo známy a kvantifikovány. Rozsáhlé
neuzavřené stavby zasahující široká území mají vnitřní prostředí
s vlastní dynamikou vývoje a jsou z principu zcela závislé na cho-
vání vnějšího klimatu v místě stavby. Pokud má projekt udržet
ekonomickou přijatelnost, je nutné od počátku návrhu postupu
prací akceptovat existující omezení vnějšími klimatickými pod-
mínkami jako okrajové podmínky zadání s vědomím, že není
v moci technického řešení ani zhotovitele nepříznivé vlivy klima-
tu a jejich projevy zcela potlačit. Lze je jen v určité míře omezit,
a to teprve tehdy, kdy jsou k dispozici příslušná technologická
zařízení (buď finální, nebo dočasná).

OKRAJOVÉ PODMÍNKY PROJEKTU

Vnější prostředí

Rozměrné podzemní komplexy se obvykle nacházejí v hustě
zastavěných oblastech rozsáhlých měst, jejichž klimatické pod-
mínky jsou urbanizací dále negativně ovlivněny zvyšováním tep-
lot. Podélné vedení tras takových podzemních staveb se často
tvoří tzv. sifony, snížené polohy v trase oproti vstupním částem,
portálům. Tato snížená místa při absenci účinného umělého pro-
větrávání se gravitačně plní těžším, vlhkým vzduchem tvořícím
následně překážku přirozenému proudění vzduchu stavbou.

České technické normy, sloužící jako východisko pro návrh
i hodnocení parametrů uvažované podzemní stavby, jako okrajové
klimatické podmínky stanovovaly v době projektu pro zimní
období teplotu –13 °C, pro letní období teplotu +32 °C a entalpii
56 kJ/kg suchého vzduchu. Aktuálně platná ČSN 12 7010 ve znění
Z1 již posun klimatu reflektuje mírným zvýšením maximální tep-
loty a především zvýšení nárůstem entalpie v extrému až na 
75 kJ/kg suchého vzduchu.
Vnitřní prostředí

Vnitřní prostředí podzemní stavby je při realizaci ovlivňováno kli-
matickými a místními podmínkami místa stavby a způsobem prová-
dění (technologiemi výstavby) se všemi negativními vlivy, přede-
vším masivními mokrými procesy při výstavbě, vlivy podzemní
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vody a jejími průsaky do nedokončené stavby, možným vnikáním
povrchových vod neuzavřenými vstupy a také projevy klimatic-
kých vlivů, kondenzací vzdušné vlhkosti na chladných konstruk-
cích. Vnitřní prostředí podzemních staveb bylo vždy považováno
za mokré se stékající, anebo i stříkající vodou.

Průběžně s vývojem neustále roste podíl technologických prvků
a zařízení elektrotechnického charakteru i v podzemních stavbách.
Pro montáž i provoz těchto zařízení mohou být uplatňovány zvý-
šené požadavky na ochranu proti vlhkosti a vodě, tedy na vnitřní
prostředí ve stavbě. 

Organizace výstavby rozsáhlých podzemních staveb v zájmu
požadavku krátkého termínu uvedení do provozu vyžaduje souběh
stavebních, montážních prací a zkušebních činností, které se týka-
jí technologických, elektrotechnických zařízení a vybavení stavby.
Při obecné akceptaci požadavků na prostředí při elektromontážích
souběžných se stavebními pracemi pak mohou vznikat problémy
s naplněním parametrů vnitřního prostředí stavby.

Proto je zcela nezbytné při přípravě návrhu i realizace se velmi
podrobně zabývat specifikací montážních podmínek ve vztahu
k podmínkám stavby, postupu stavebních prací a celkové rozesta-
věnosti (propojení a otevření vnitřních prostor, větrání při stavbě,
ochraně proti vnějším klimatickým vlivům, např. možnému zapla-
vení apod.). Vyžadované parametry pro montáže zařízení musí
respektovat možnosti prostředí stavby. Tuto skutečnost si musí
uvědomit především objednatel stavby, investor, který stanovený-
mi požadavky řídí kvalitu stavby i realizační postupy. Na základě
jeho požadavků projektant připravuje technické řešení, projekto-
vou dokumentaci, jako výchozí podklad pro stanovení a hodnoce-
ní jakosti, na základě jeho požadavků zároveň zhotovitel stanovu-
je postup a způsob realizace a především cenu prací.

Z hlediska reálného vnitřního prostředí v rozestavěné podzemní
stavbě se jeví jako nezbytné vždy vyžadovat stupeň krytí, odol-
nost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a kapalin
(dle EN 60529), dotyku jakoukoliv pomůckou, vniknutí prachu
a chráněné proti stříkající vodě ve všech úhlech. 

NÁROKY NA NASTAVENÍ POŽADAVKŮ JAKOSTI 
ROZSÁHLÉ STAVBY PŘI REALIZACI

Pokud jsou technické požadavky stanoveny správně, jsou spl-
něny předpoklady pro realizaci s požadovanou jakostí. Pokud
však není specifikaci požadavků věnována ze strany objednatele
a dalších účastníků výstavby potřebná pozornost, může se dosaže-
ní stanovené jakosti stát velkým, až nerealizovatelným problé-
mem. V této souvislosti je nutné konstatovat, že této skutečnosti si
obecně objednatelé, zpracovatelé projektové dokumentace i doda-
vatelé nejsou dostatečně vědomi a definici požadavků, resp. jejich
uplatnění, věnují malou pozornost, ačkoliv obecné očekávání
výsledné jakosti je vysoké. Dosažení požadované jakosti závisí
i na naplnění organizačních předpokladů v časovém plánu stavby
(dodržování technologických přestávek). 

Organizační zvládnutí projektové přípravy i postupu realizace je
mimořádně důležité, zvláště pokud je dodávka výstavbového pro-
jektu rozdělena mezi více dodavatelů. Pak je nezbytné stanovit
milníky pro předávání rozpracovaného díla a jejich faktický obsah
(přejímané práce a jejich vyžadované parametry při předání).
Požadavky ale musí být reálné v kontextu postupu a možností
stavby. Organizace objednatele (investora) rozsáhlé stavby musí
být připravena řídit přípravu a realizaci, adekvátně reagovat na
vývoj výstavbového projektu ve všech jeho složitostech při
respektování jeho cílů.

VLIV VNĚJŠÍHO KLIMATU NA PODZEMNÍ STAVBU

Podzemní stavba komunikačního charakteru bývá trvale otevře-
na vůči vnějšímu klimatu a prostředí otevřenými portály, kterých

Czech technical standards, serving as a basis for the design and
assessment of parameters of the underground structure under consi-
deration, determined the temperature of -13°C and +32°C and the
enthalpy of 56kJ/kg of dry air during the work on the design as the
boundary condition for the winter season and the summer season,
respectively. The currently valid ČSN 12 7010, as amended by Z1,
already reflects the shifting of climate by a moderate increase in the
maximum temperature and, fist of all, by an increase in the enthal-
py in extreme to up to 75kJ/kg of dry air.
Internal environment

The internal environment inside a structure is affected during the
construction process by climatic and local conditions at the con-
struction site and the construction method (construction techniques)
with all negative effects, mainly the massive wet processes during
the construction, the effects of groundwater and its seepage into the
unfinished structure, the possible intrusion of surface water through
unclosed openings and also by the manifestations of climatic effects,
the condensation of air humidity on cold structures. The internal
environment inside underground structures has always been consi-
dered as wet with down-flowing or even jetting-out water. 

The proportion of technology elements and electrotechnical-
character facilities grows even in underground structures.
Increased requirements for the protection against moisture and
water, i.e. requirements for the internal environment inside the
structure, can be applied to the installation and operation of this
equipment.    

The organisation of the construction of large underground struc-
tures requires, in the interest of the requirement for a short term of
bringing the structure into service, that building, installation and tes-
ting operations concerning technology-related electrotechnical equ-
ipment of the structure are carried out in parallel. The requirements
for the environment during electrical installations carried out con-
currently with civil engineering work are generally accepted. As
a result, problems with meeting the parameters of the internal envi-
ronment inside the structure may arise.      

For that reason it is absolutely necessary during the preparation of
the design and the realisation that the specification of installation
conditions in relation to the construction conditions, the construction
work procedure and the state of the construction completion (the
interconnection and opening of internal spaces, ventilation during
the construction, protection against external climatic effects, e.g.
possible inundation, etc.). The parameters required for the installati-
on of the equipment have to respect the possibilities of the construc-
tion environment. This fact must be acknowledged first of all by the
project owner, the client, who manages the quality of the works and
the realisation procedure through prescribed requirements. The
designer prepares the technical solution and design documentation as
a source document for the determination and assessment of quality
on the basis of its requirements. The contractor also determines the
procedures and methods of the realisation and, above all, the cost of
the works on the basis of its requirements.   

In terms of the realistic internal environment inside an underg-
round structure under construction, it appears necessary always to
require the degree of protection, the resistance to intrusion of a fore-
ign body and liquids (according to EN 60529), resistance to tou-
ching with any tool, to intrusion of dust and protection against water
splashing at any angle.   

REQUIREMENTS FOR SETTING QUALITY FOR A LARGE
CONSTRUCTION PROJECT DURING THE REALISATION 

If technical requirements are set correctly, the conditions for the
realisation with the required quality are met. However, if the speci-
fication of requirements is not paid due attention from the side of
the client and other parties involved in the construction, reaching
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the prescribed quality may become a big, even unrealisable pro-
blem. In this context it is necessary to state that clients, authors of
design documentation and contractors are not sufficiently aware of
this fact and pay little attention to the definition of requirements,
respectively their application, despite the fact that general expecta-
tions of the final quality are high. Achieving the required quality in
addition depends on meeting the organisational assumptions in the
construction schedule (adhering to technology breaks).        

The organisational management of the design stage and the con-
struction procedure is extraordinarily important, especially if the
contract for the construction is divided among several contractors.
In such a case it is necessary to set milestones for handing the unfi-
nished works over and the factual content of the milestones (the
work to be taken over and its parameters required on the handover).
But the requirements have to be realistic in the context of the pro-
gress and possibilities of the construction. The organisation of the
owner (client) of a large construction project has to be prepared to
manage the preparation and realisation, to adequately respond to the
development of the construction project in all its complexities regar-
ding paying respect to the project objectives.         

INFLUENCE OF EXTERNAL CLIMATE 
ON UNDERGROUND STRUCTURE 

An underground road/railway structure is usually permanently
open to the external climate and environment through open portals,
the number of which is usually even higher than ten, depending on
the extent of the construction. The portals allow for uninterrupted
influence of external climate on the internal structures of the con-
struction, stressing by the climate above all during hot summer
months when hot air with a high content of moisture permanently
enters the underground structure, but similarly also during winter
months when frost enters the structure.   

The influence of the summer climate with a high content of moi-
sture in air manifests itself in the underground by surface conden-
sation, which can be confused with water seepage through the enve-
lope structures.   

CONNECTION OF THE STRUCTURE WITH 
THE ENVIRONMENT

An underground structure is accessible and connected with the
external environment during the realisation and operation through
portals providing the access into the structure. Portals as entrances
to an underground structure are often found in local terrain depres-
sions, to which surface water is gathered from the surroundings.
This water can become a cause of the structure inundation in the
cases of sudden downpours or rising levels of surface streams. The
project technical proposal (detailed design) and organisational mea-
sures during the course of the realisation often require protection
against these anomalies only within the extent of the risk.      

A realised structure is often not connected to a sufficient capaci-
ty pumping system and sewerage network which would allow for
accepting other than seepage and technology water. In such a case
the water flowing to the structure cannot be drained away suffici-
ently and in the necessary time. It was also proved on the structure
being observed that it is absolutely necessary to verify the dimensi-
ons and, above all, the realistically free capacities of the sewerage
network being operated to which the pumping, no matter whether
temporary or permanent, is to be connected. Downpours proved
that, in the case of an extraordinary downpour, the existing system
of gullies is capable of filling the sewerage network so much that no
free capacity remains for water pumped from the underground
structure system, which means that the large underground structure
and associated finishes of the surrounding terrain gathering surface
water require strengthening of the sewerage network capacity.         

bývá podle rozsahu stavby často i více než deset. Portály umožňují
nepřetržitý vliv vnějšího klimatu na vnitřní konstrukce stavby, namá-
hání klimatem především za horkých letních měsíců, kdy do pod-
zemní stavby trvale vniká horký vzduch s vysokým obsahem vlh-
kosti, ale podobně i v zimních měsících namáhání mrazem.

Vliv letního klimatu s vysokým obsahem vzdušné vlhkosti se
projevuje v podzemní stavbě povrchovou kondenzací, která může
být zaměněna za průsaky vody obalovými konstrukcemi stavby. 

PROPOJENÍ STAVBY S OKOLÍM

Podzemní stavba je přístupná a propojená s vnějším prostředím
v realizaci i provozu portály zajišťujícími přístup do stavby.
Portály jako vstupy do podzemní stavby jsou často umístěny
v lokálních depresích terénu, do kterých se stahují povrchové
vody z okolí. Ty při náhlých přívalových deštích, anebo při vze-
stupu hladin povrchových toků mohou být zdrojem zaplavení
stavby. Technický návrh (PD) projektu a organizační opatření při
realizaci často požadují ochranu proti těmto anomáliím pouze do
určité míry rizika.

Realizovaná stavba není často napojena na dostatečně kapacitní
čerpání a kanalizační síť, které by umožnily přijmout jiné než prů-
sakové a technologické vody. Přitékající přívalové vody pak
v dostatečné míře a čase není možné odvádět. Na sledované stav-
bě se také prokázalo, že je zcela nezbytné prověřovat dimenze,
a především reálně volné kapacity provozované stokové sítě, na
kterou má být čerpání, ať dočasné, anebo trvalé napojeno.
Přívalové deště potvrdily, že existující systém vpustí dokáže při
mimořádném přívalovém dešti naplnit stokovou síť natolik, že pro
vody čerpané ze systému podzemní stavby už není volná kapaci-
ta, tedy že rozsáhlá podzemní stavba a související úpravy terénu
stahující povrchové vody vyžadují posílení kapacity stokové sítě.

Současně je nutné ve fázi realizace a souběžné technologické
montáže se zabývat ochranou rozpracovaného díla před havarij-
ním vniknutím vody do stavby samostatnými opatřeními na poten-
ciálních místech možného vtoku do stavby. V případě, že citlivá
technologická zařízení jsou umístěna v nejnižších částech stavby,
pod vozovkou, a stavba není stavebně natolik dokončena, aby
bylo možné vodotěsně uzavřít přístupy k této části stavby (poklo-
py, prostupy aj.), není vhodné technologické montáže v částech
nechráněných před vniknutím vody vůbec provádět. Návrh sou-
běžného postupu prací se musí promítnout do technického návrhu
a časového plánu stavby, a musí podmínit rizikové technologické
montáže stanoveným stupněm stavebního dokončení, které je
dostatečně ochrání při montáži v havarijní situaci. Současně je
nutné vybudovat dostatečně kapacitní záchyty přitékajících vod,
které jsou schopny jímat a odvádět havarijní vody, tedy systém
vpustí a žlabů s dostatečně kapacitním trvalým odvodněním. 

Pro řešení reagující na tyto požadavky je problémem i stanove-
ní návrhového objemu přitékajících vod podle ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky (tab. 4 Doporučené četnosti
a periodicity výpočtových dešťů). Intenzity a generované objemy
přívalových dešťů posledních let totiž přesahují i novelizované
hodnoty tzv. normového deště více než dvakrát (možné intenzity
přívalových dešťů např. viz http://www.infomet.cz/in dex.php?id -
=read &idd=1464883910). V modelovém případě v létě 2013 pří-
valové deště a situace stavby generovaly dále zvýšené objemy
povrchových vod, protože stoková síť na hlavní přístupové čtyř-
proudové komunikaci (délky cca 2700 m) do stavby nezachyco-
vala pro zanesení vpustí srážkové vody a ty stékaly přímo portály
do stavby, která nebyla stavebně připravena na nutnost vodotěs-
ného uzavření technologických prostor v nejnižších částech sta-
veb. Došlo proto k rozsáhlému zaplavení rozpracovaných techno-
logických částí. Tuto havarijní situaci nepředpokládal žádný kri-
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It is at the same time necessary in the phase of realisation and con-
current installation of technology equipment to deal with the protecti-
on of the incomplete works against accidental water intrusion into the
structure by means of independent measures implemented in the poten-
tial locations of inflows into the structure. In the case that sensitive
technology equipment is located in the lowest parts of the structure,
under the roadway, and the structure is not structurally complete to
allow for watertight closing the accesses to that part of the structure
(covers, floor/wall openings), it is not at all appropriate to carry out the
installation of technology in the parts unprotected against the intrusion
of water. The proposal for the concurrent work process has to be pro-
jected into the technical proposal and the construction schedule and has
to condition the risky installations of equipment by prescribing the
degree of civil works completion which will protect them during the
installation in an emergency situation. It is at the same time necessary
to build collectors of inflowing water with sufficient capacity, which
are capable of collecting and draining accidental water, i.e. a system of
gullies and troughs with sufficient capacity for permanent draining.     

There is a problem for solutions responding to these requirements
to determine the design volume of inflowing water according to 
CSN 75 6101 Sewer systems and drains (see Table 4 Recommended
frequency and periodicity of design rains). The reason is the fact that
the intensities and volumes of downpours generated in recent years
highly (more than twice) exceed even the revised values of the so-
called standard rain (for the possible intensities of downpours e.g.
see http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1464883910).
In a model case from summer 2013, downpours and the constructi-
on site configuration generated further increased volumes of surface
water because of the fact that the sewerage network on the main
four-lane access road to the construction site (ca 2700m long) did not
catch the storm water due to clogged gullies and water flew directly

zový scénář. Pro další vývoj stavu vnitřního prostředí měly tyto
vody zatečené do nejnižších konstrukcí stavby velmi negativní
vliv dlouhodobým zvýšením vlhkosti.

HODNOCENÍ TĚSNOSTI PODZEMNÍHO DÍLA

Pro hodnocení jakosti podzemní stavby je obvykle rozhodující vodo-
těsnost obálky stavby, která se posuzuje na základě kvantifikace příto-
ků vody z vnitřního prostředí stavby do čerpacích stanic. Problémem
pro hodnocení vodotěsnosti může být technické řešení svodu vnitřních
vod, které se obvykle směšují v odvodňovacím systému zachycujícím
všechny vody vyskytující se v podzemní stavbě (z průsaků, provozu,
mytí, i kondenzační vody na povrchu konstrukcí). Pro objektivní
vyhodnocení by vody prosakující obálkou stavby bylo třeba měřit oddě-
leně od vod provozních (vody z provozu a údržby stavby).

Na základě znalosti projektu, dopadových ploch deště a dalších
souvislostí lze i tak odhadem oddělit v datech jen vodu z průsaků
od vod jiných. Výsledky měření od firmy ARCADIS, která na
stavbě prováděla kontinuální měření čerpání, jsou na obr. 1.

Z uvedených křivek po odečtení dešťů, provozních vod a kon-
denzací bylo stanoveno množství průsaků, které bylo poděleno
plochou obalových konstrukcí tunelů vystavených požadavku na
vodotěsnost (obr. 2).

Z dlouhodobějšího sledování vyplynulo, že množství průsaků
je závislé na hladině podzemní vody, která se vlivem období
(suché–vlhké) mění. Jeden ze stanovených požadavků TKP 24,
a sice celkový průsak ostěním (l/m2/den) byl trvale plněn. Je
nutné počítat s tím, že u staveb s hodnotami blízkými požadav-
kům může být vyhodnocení shody závislé na aktuálním stavu po -
časí. Zároveň je však objektivně třeba přijmout, že tato informa-
ce neudává žádné sdělení o konkrétním množství průsaků (jejich
intenzity) lokálního charakteru, vč. jejich důsledků, ani doklad
o splnění dalších požadavků TKP 24 na vodotěsnost.

Obr. 1 Měření čerpání vod [8]
Fig. 1 Water pumping measurements [8]
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through portals to the structure, which was not structurally prepared for
the necessity of watertight closing of spaces for technology equipment
found in the lowest parts of the structures. This was the reason why the
unfinished technology parts were significantly inundated. This emer-
gency situation was not assumed by any crisis scenario. The water
which flew into the lowest structures had a very negative influence on
the subsequent development of the internal environment condition due
to a long-term increase in the moisture level. 

ASSESSMENT OF UNDERGROUND 
STRUCTURE TIGHTNESS 

The usually deciding factor for assessing the quality of an underg-
round structure is the water-tightness of the construction envelope,
which is assessed on the basis of the quantification of water flows from
the internal environment inside the structure to pumping stations.
A problem for the assessment of water-tightness may be posed by the
technical solution to the internal water collection system. The internal
water is usually mixed in the drainage system catching all water types
occurring in the underground structure (water from leaks, operation,
rinsing water and condensation water on the surface of structures). It
would be necessary for objective assessing if water seeping through the
structural envelope is measured separately from operation water (water
from the operation and maintenance of the structure).   

Anyway, the data on the seepage water can be separated from the
data on other water by guessing, on the basis of the knowledge of the
design, the rain impact areas and other contexts. The results of measu-
rements carried out by the company of ARCADIS, which conducted
continual measurements of pumping on site, are presented in Fig. 1.  

The amount of seepage water divided by the area of the tunnel enve-
loping structures exposed to the requirement of the water-tightness was
determined from the above-mentioned curves after deducting storm
water, operation water and condensation water (see Fig. 2).   

It followed from long-term monitoring that the amount of seepa-
ge water depends on the water table level, which varies due to the
season (dry-damp). One of the prescribed requirements of the TKP
24 specification, namely the total seepage through the lining
(L/m2/day) was permanently met. It is necessary to take into
account the fact that in the cases of structures where the values app-
roximate the requirements, the assessment resulting into conformi-
ty depends on the current condition of weather. It is however neces-
sary to objectively accept the fact that this information provides
neither know ledge about the particular amount of seepage (its
intensity) of a local character, including its consequences, nor
a proof of meeting other TKP 24 requirements for water-tightness.   

FACTORS INFLUENCING INTERNAL ENVIRONMENT 

The monitored factors of the internal environment inside a struc-
ture are principally influenced by the construction environment, the

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Na sledované parametry vnitřního prostředí stavby má zásadní
vliv prostředí stavby, technologie využívané při stavbě a postup
realizace stavby zachycený v časovém plánu. Sledované jakostní
parametry, především vlhkost (prostředí i konstrukcí), je zásadně
ovlivněna okolním prostředím (hladinou a prouděním podzemní
vody). Stavba je současně kolektorem velkého rozsahu, rozsáh-
lým jímačem podzemní vody. Může vytvářet rozměrné překážky
proudícím podzemním vodám a zvyšovat tak jejich hladinu (tlak)
nejen přímo na stavbu, ale i na okolí v závislosti na hydrogeolo-
gických poměrech.

Další příčinou negativního působení vody na stavbu jsou mokré
procesy silikátové báze podzemního stavitelství. Zpracovatelnost
betonu je závislá na vodním součiniteli, obsahu vody v betonové
směsi. Pro ošetřování zabudovaného betonu se univerzálně využívá
také voda. Zabudovaná voda je částečně spotřebována při hydrata-
ci, ale značná část se vždy musí odpařit do vnitřního prostředí stav-
by, a tak dochází k dočasnému sycení vnitřního prostředí vlhkostí. 

Dalším faktorem negativně ovlivňujícím vnitřní prostředí tunelu
jsou vody, které v tunelu vznikají následkem vnějších klimatických
podmínek v místě a čase stavby, vody kondenzující ze vzdušných
vodních par na chladných konstrukcích podzemní stavby.

V provozované stavbě je vnitřní prostředí zásadně ovlivňováno
vodou způsoby zachycenými na obr. 3.

Protože při plnění konstrukčních požadavků na stavbu je nejmé-
ně prozkoumaný vliv vnitřního prostředí a vliv vnějších vod zaté-
kajících do stavby vstupy (portály, šachtami), příspěvek se dále
věnuje pouze jejich vlivům a opatřením, které je omezují. 

PARAMETRY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 
V TUNELU BĚHEM VÝSTAVBY

Pokud jsou během výstavby dodržovány běžné požadavky na
vnitřní prostředí, a přesto se po kontrole stanovených požadavků
zdá, že je dokončená stavba není schopna plnit, je nutné se zamě-
řit na vlivy, které nejsou obvykle uvažovány. V případě nadměrné
vnitřní vlhkosti konstrukcí i prostředí byla po dlouhodobém sle-
dování stavu vnitřního prostředí a negativních projevů stanovena
předběžná hypotéza vysvětlující důvody nesplnění stanovených
parametrů jakosti.

PŘEDPOKLADY HYPOTÉZY

Na základě dlouhodobých zkušeností z výstavby podzemních
staveb v letním období hypotéza předpokládala, že vysoká letní
vzdušná vlhkost obsažená ve vzduchu proudícím do podzemní
stavby, společně s nedostatečnou výměnou vzduchu ve stavbě, je
příčinou povrchové kondenzace vody na chladných konstrukcích
podzemní stavby. 

Obr. 2 Vyhodnocení množství průsaků v tunelovém komplexu Blanka (4. 7. 2015)
Fig. 2 Assessment of the amount of seepage water in Blanka complex of tunnels (4th July 2015)

výpočet max. dovoleného průsaku vs. skutečně čerpané množství
calculation of permissible seepage versus actually pumped volume

stavba  dovolený průsak čerpáno % požadavku
construction permissible seepage pumped per cent 

l/den L/day l/den L/day of requirement

Císařský ostrov Císařský Island (0079, 0080) 16 925,9 6 317 37,3

třída 1 (horní klenba, ČS 5.2.1) class 1 (upper vault, CS 5.2.1) 5 393 307 5,7

třída 2 (technické chodby, ČS 5.1.4) class 2 (technology galleries, CS 5.1.4) 11 533 6 010 52,1

Prašný most (9515, 0065) Prašný Most bridge 5 222,1 577 11,0

CELKEM TOTAL 22 148 6 937 31
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technologies used during the con-
struction and the construction pro-
cess described in the works schedu-
le. The monitored quality parame-
ters, first of all the moisture in the
environment and moisture of struc-
tures, are principally influenced by
the surrounding environment (the
water table level and groundwater
flows). The structure is at the same
time a large-scale collector of
groundwater. It can create large
obstacles to flowing groundwater,
thus to increase the water table level
and the pressure acting not only
directly on the structure but even on
the surroundings, depending on the
hydrogeological conditions.        

Another cause of the negative
influence of water on the structure
lies in the wet processes of the sili-
cate basis of underground structural
engineering. The workability of
concrete depends on the cement-
water ratio, the water content in the
concrete mixture. Water is also uni-

versally used for curing the built-in concrete. Built-in water is par-
tially consumed during the process of hydration, but a significant
portion must always evaporate into the internal environment inside
the structure; in this way the internal environment is temporarily
being saturated with moisture.     

Another factor negatively influencing the internal environment
inside a tunnel is water originating inside the tunnel due to external
climatic conditions in the location and time of the construction,
water condensing from atmospheric water vapour on cold structu-
res of the underground construction.  

The internal environment in an operated structure is principally
affected by water by the ways presented in Fig. 3.

Because of the fact that the least explored during fulfilling structural
requirements for construction is the influence of the internal environ-
ment and the influence of external water flowing into the structure
through entrances (portals, shafts), this paper is further focused only on
their influences and the measures which restrict them.  

PARAMETERS OF INTERNAL ENVIRONMENT INSIDE
A TUNNEL DURING CONSTRUCTION WORKS 

If common requirements for internal environment are fulfilled
during the construction and, despite this fact, it seems after checking
the prescribed requirements that the finished structure is not able to
meet them, it is necessary to focus on the effects which are not usu-
ally taken into consideration. In the case of excessive internal moi-
sture of structures and environment, the preliminary hypothesis
explaining the reasons for the failure to fulfil the prescribed para-
meters of quality was established after long-term monitoring of the
condition and negative manifestations of the internal environment.     

HYPOTHESIS ASSUMPTIONS 

The hypothesis assumed on the basis of long experience from
construction of underground structures in summer seasons that the
high summer-time moisture contained in the air flowing to the
underground structure, together with the insufficient exchange of air
inside the structure, is the cause of the condensation of water on the
surface of cold structures of the underground construction.     

Podzemní konstrukce, především obálka stavby (ostění) si
udržují trvale nízké teploty kontaktem s horninovým prostře-
dím za rubem konstrukcí. K poznání zákonitosti vývoje para-
metrů vlhkosti je nutné teplotu podzemních konstrukcí, kli-
matické parametry vnějšího a vnitřního vzduchu a především
proudění vzduchu ve stavbě zkoumat ve vzájemné interakci.
Na základě zjištěných údajů je možné ovlivňovat provětrává-
ní podzemní stavby tak, aby povrchové teploty konstrukcí
a vlhkost vzduchu umožnily odvětrávání nadkritického množ-
ství vody ve vnitřním prostředí podzemní stavby.

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODZEMNÍ STAVBĚ 
V LETNÍM OBDOBÍ 2014

V tomto období reálný stav konstrukcí signalizoval nadkri-
tickou hodnotu vzdušné vlhkosti vedoucí k masivní povrcho-
vé kondenzaci nejen na konstrukcích stavby, ale i na zabudo-
vaných technologiích, a byl důvodem, proč v červnu 2014
bylo zahájeno monitorování vnitřního mikroklimatu.
Osazenými čidly byl monitorován stav (parametry) vnitřní-
ho prostředí nad vozovkou v tunelové troubě v období 6. 6.–
18. 6. 2014 (obr. 4) i v technických chodbách pod vozovkou
v období 18. 6.–26. 9. 2014 (obr. 5, 6) a v místě technologic-
kých zařízení.

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ V MÍSTĚ STAVBY 
V LETNÍM OBDOBÍ 2014

Současně bylo monitorováno i vnější prostředí stavby a zís-
kané hodnoty porovnávány s normovými předpoklady tech-
nického řešení. Rozložení hodnot vnějšího prostředí pro pře-
hlednost všech sledovaných parametrů bylo vyneseno do HX
diagramu (obr. 7). Modrá jsou klimatická data vnějšího vzdu-
chu v 30minutovém intervalu. Červený bod je tehdy platný
normový parametr 32 °C a entalpie 56 kJ/kg s.v.

Z analýzy získaných dat vyplynulo, že po dobu více než 
10 dnů (250 h) v měřeném období byla překročena normová
hodnota entalpie (vpravo od červené čáry) a po dobu více než
22 dnů (530 h) byla teplota rosného bodu vzduchu vyšší než

Obr. 3 Možné vnější a vnitřní vlivy v tunelu během provozu
Fig. 3 Possible external and internal effects inside the tunnel during operation
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Underground structures, mainly the structural envelope (the
lining), maintain permanently low temperatures through the contact
with the water containing environment behind the external surface
of the structures. To start to understand the rules of the development
of the parameters of moisture, it is necessary to explore the tempe-
rature of underground structures, the climatic parameters of internal
and external air and, above all, flowing of air inside the structure, in
interaction with each other. It is possible on the basis of the deter-
mined data to affect the ventilation of the underground structure so
that the surface temperatures of structures and the content of mois-
ture in the air allow for removing the above-critical amount of water
from the internal environment inside the underground structure. 

INTERNAL ENVIRONMENT INSIDE UNDERGROUND STRUC-
TURE DURING SUMMER SEASON 2014 

In this season, the real state of the structures signalled an above-
critical value of air moisture leading to massive surface condensati-
on not only on structures of the construction but also on built-in
equipment. It was the reason why the monitoring of the internal
microclimate was initiated in July 2014. Sensors were installed to
monitor the condition (parameters) of the internal environment over
the roadway inside the tunnel tube (in the period from 6th June to
18th June 2014), (see Fig. 4), in technical galleries under the road-
way (18th June – 26th September 2014), (see Figures 5 and 6) and in
the places of technology equipment.    

EXTERNAL ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION SITE
LOCATION IN SUMMER SEASON 2014 

The external environment inside the structure was monitored con-
currently and the obtained values were compared with the standard

16 °C. V podzemní stavbě tedy docházelo ke kondenzaci
vzdušné vlhkosti na chladném povrchu konstrukcí, který
z dlouhodobé zkušenosti dosahuje teploty cca 12 °C.
Přibližný numerický výpočet objemu kondenzace vzdušné
vlhkosti z horkého vzduchu ve vnitřním prostředí celého roz-
sáhlého tunelového komplexu z dat zaznamenaných vnějších
klimatických podmínek odhadoval množství zkondenzované
vody cca 190 000 l v celé stavbě za celé letní období, která
zhoršovala vlhkostní stav všech vnitřních konstrukcí stavby.
Mezi jiným bylo zjištěno, že převážná část kondenzace pro-
běhla v červenci 2014, který byl meteorology vyhodnocen
jako jeden z nejteplejších a zároveň nejdeštivějších měsíců, tj.
nejvlhčích období v dlouhodobém pozorování.

DÍLČÍ ZÁVĚRY

Na základě výstupů postupných analýz naměřených hodnot
v kombinaci s termovizním měřením teplot povrchu konstruk-
cí byly stanoveny dílčí závěry. 

Ke vzniku kondenzace vzdušné vlhkosti na povrchu chlad-
ných konstrukcí v podzemní stavbě vč. kabelových kanálů
dochází v letním období při vysokém nasycení vnějšího vzdu-
chu vlhkostí při trvale nízké povrchové teplotě podzemních
konstrukcí. Měření potvrdilo empirické předpoklady povrcho-
vé teploty podzemních konstrukcí termovizní observací na
hodnotách +11 až +13 °C bez vlivu větrání. 

Při zajištění dostatečného proudění vnějšího, velmi teplého
vzduchu stavbou stoupají povrchové hodnoty v závislosti na
poloze vůči portálům až k +17 °C, kdy povrchová kondenza-
ce začíná klesat.

Obr. 4 Prostředí v tunelových troubách 2014
Fig. 4 Environment inside tunnel tubes 2014
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assumptions of the technical solution. The distribution of the valu-
es of the external environment was plotted for the sake of clarity of
all monitored parameters into the HX diagram (see Fig. 7). The cli-
matic data on the external air at 30 minute intervals is marked in
blue. The red point is for the standard parameter of 32°C and ent-
halpy of 56kJ/kg of dry air, applicable at that time. 

It followed from the analysis of the obtained data that the standard
enthalpy value (on the right side of the red line) was exceeded for
more than 10 days (250 hours) during the measured period and the
dew point temperature was higher than 16°C for more than 22 days
(530 hours). This means that air humidity condensed on cold surfa-
ces of structures, the temperature of which, from long-term experi-
ence, reaches ca 12°C. The approximate numerical calculation of the
volume of the condensation of air humidity from the hot air in the
internal environment inside the entire extensive complex of tunnels
carried out using the data on the recorded external climatic conditi-
ons estimated the amount of water condensed inside the whole struc-
ture during the course of the whole period to be ca 190,000 litres. It
deteriorated the moisture condition of all structures of the construc-
tion. It was found out among others that the majority of the conden-
sation happened in July 2014, which was assessed by meteorologists
as one of the hottest and at the same time wettest months, i.e. one of
the wettest periods during the long-term monitoring.      

PARTIAL CONCLUSIONS

The partial conclusions were drawn on the basis of outputs of
successive analyses of the measured values in combination with
measuring the temperatures of the structure using thermal imaging
cameras.  

Z naměřených dat v interakci s ostatními sledovanými veli-
činami ovlivňujícími vnitřní prostředí v tunelu během výstav-
by lze usoudit, že:

•  Množství vzdušné vlhkosti ve vnitřním prostředí stavby, tj.
teplota rosného bodu se ve všech částech stavby s mírným
zpožděním shoduje s hodnotami vlhkosti vnějšího klimatu.

•  Při teplotě rosného bodu venkovního vzduchu tRB ≥ 13 °C je
relativní vlhkost vzduchu v kabelových chodbách pod vozov-
kou vždy vyšší než 85 %.

•  Při teplotě rosného bodu venkovního vzduchu tRB ≥ 16 °C
dochází k povrchové kondenzaci v tunelových troubách. 

•  Při teplotě rosného bodu venkovního vzduchu tRB ≥ 20 °C
dochází v kabelových chodbách k povrchové kondenzaci
i přes spuštěné větrání.

•  Následkem trvajícího horkého počasí během výstavby
v podzemních komplexech dlouhodobá kondenzace, sté-
kající kondenzát a vzdušná vlhkost nasycují prostor tech-
nických chodeb a kabelových kanálů a mohou způsobit
povrchovou kondenzaci na napájecích i řídicích kabelech.

•  Pokud nejsou kabelové chodby intenzivně nuceně větrány,
dochází k dalšímu sycení vnitřního vzduchu transportem
zkondenzované vlhkosti uvnitř konstrukcí, z provozu, z okolí
stavby a ze zabudované vlhkosti, což vede až ke kondenzaci
uvnitř kabelových chodeb.

Závislost letní povrchové kondenzace v podzemní stavbě na
teplotě vnějšího vzduchu jednoznačně prokazuje rozvoj plošné
kondenzace až na vozovky tunelu. Povrchovou plošnou konden-
zaci si nelze plést s průsaky obvodovými konstrukcemi. Tato
kondenzace vznikala vždy za velmi horkých dní v období bez
provozu tunelu. Po ochlazení vnějšího vzduchu rychle odezněla

Obr. 5 Prostředí v technických chodbách
Fig. 5 Environment in technology cross passages 
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a s příchodem chladnějšího počasí vymizela zcela. Příklady
projevů plošné kondenzace v horkých dnech jsou zachyceny na
snímcích (obr. 8).

Obr. 6 Prostředí v technických chodbách – výsek č. 2
Fig. 6 Environment in technology galleries – cut-out No. 2

Obr. 7 Vnější prostředí v letním období 2014
Fig. 7 External environment during summer season 2014

The condensation of air moisture on the surface of structures in the
underground construction, including cable ducts, occurs in summer
seasons when the external air is saturated with moisture and the tem-
perature of surfaces of underground structures is permanently low.
The measurement confirmed the empirical assumptions about the
temperature of surfaces of underground structures by means of obse-
rvation using thermal imaging cameras that the temperatures without
the influence of ventilation varied between +11 and +13°C.   

When sufficient flow of very hot external air through the structu-
re is ensured, the surface-related values rise, depending on the loca-
tion relative to the portals, up to +17°C. At this temperature the sur-
face condensation begins to drop.    

It is possible to conclude from the measured data in the interacti-
on with the other monitored quantities influencing the internal envi-
ronment inside the tunnel during the construction that:

•  The amount of air humidity in the internal environment inside
the structure, i.e. the dew point temperature, is equal, with
a certain delay, to the values of humidity of the external clima-
te in all parts of the structure.    

•  At the dew point temperature of external air tRB ≥ 13°C the rela-
tive humidity of air in cable galleries under the roadway is
always higher than 85%. 

•  At the dew point temperature of external air tRB ≥ 16°C the sur-
face condensation in tunnel tubes takes place. 

•  At the dew point temperature of external air tRB ≥ 20°C surfa-
ce condensation in cable galleries takes place even despite run-
ning ventilation.  

•  As a result of continuing hot weather during construction, the
long-term condensation, the down-trickling condensate and the
air humidity saturate the space of technical galleries and cable
ducts and may cause surface condensation on power cables and
control cables (neither internal civil engineering structures nor
surface finishes are watertight).  

klima data Praha 1. 6. 2014 – 1. 10. 2014 
climate data Prague 1/6/2014 – 1/10/2014
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porovnání vnějšího prostředí (EXT) a prostředí technických chodeb (TGC) – výsek č. 2 
comparison of external environment (EXT) and environment inside technology galleries (TGC) – section No. 2
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• Unless the cable galle-
ries are intensely for-
cedly ventilated, the
internal air is further
saturated with moisture
by the transport of the
moisture condensed
inside the structures, by
water from the operati-
on, water from the
structure surroundings
and by the built-in moi-
sture. It even leads to

the conden sation inside cable galleries.  
The dependence of the summer surface condensation inside an

underground structure on the temperature of external air is unambi-
guously proved by the development of surface condensation exten-
ding down to the tunnel roadway. The surface condensation cannot
be mistaken for seepage through peripheral structures. This con-
densation always developed during very hot days in the periods wit-
hout the tunnel operation. After the external air cooled down, with
the onset of cooler weather, the condensation faded away and com-
pletely disappeared. Examples of the surface condensation during
hot days are presented in photographs (see Fig. 8).       

INTERNAL ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION SITE
LOCATION IN SUMMER SEASON 2015 

After the experience of 2014, random measuring of air tempera-
tures and newly also of the tunnel lining surface temperature started
in May 2015 (prior to putting the tunnel into service). The measu-
rement was carried out in the southern tunnel tube, behind the ent-
rance in Troja, in a place unaffected by the portal (marked as B-20A

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V MÍSTĚ STAVBY 
V LETNÍM OBDOBÍ 2015

Po zkušenostech z léta 2014 bylo květnu 2015 (před uvedením
do provozu) zahájeno namátkové měření teploty vzduchu a nově
i povrchové teploty ostění tunelu. Měření bylo prováděno v jižní
tunelové troubě za vjezdem v Troji v neovlivněném místě portá-
lem (v grafu na obr. 9 označeno B-20A) až za výjezd na Letné, kde
byla měřena i část vodorovného profilu tunelu v hloubené části
(B-6A) za výjezdem na Letnou.

Jakmile nastaly horké dny a znovu se objevila povrchová kon-
denzace na konstrukcích tunelu, bylo v souladu s dílčími závěry
rozhodnuto, že využitím a řízením provozu trvalých větracích
systémů (proudové ventilátory ve vrchlíku tunelu) budou tune-
ly na základě stanovených podmínek provětrávány s cílem zvý-
šit pohyb vzduchu v podzemí a povrchové teploty konstrukcí,
a tak omezit povrchovou kondenzaci. Tato skutečnost byla opět

Obr. 8 Povrchová kondenzace v tunelu (9. 6. 2014)
Fig. 8 Surface condensation in the tunnel (9th June 2014)

Obr. 9 Prostředí v tunelových troubách 2015
Fig. 9 Environment inside the tunnel tubes 2015
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měřena pomocí dataloggerů na třech místech v měřené části
tunelu (obr. 9). 

Pro zahájení nuceného provětrávání byly na základě údajů před-
chozího monitoringu vnitřních povrchových teplot konstrukcí sta-
noveny výchozí hodnoty na vnější teplotu tEX > +18 °C a teplotu
rosného bodu tRB < +13 °C. Tyto předpoklady se potvrdily vč.
nastavených počátečních hodnot pro zahájení větrání a v krátké
době řízeného provětrávání začalo klesat množství povrchové
kondenzace. Prokázal se tak pozitivní vliv větrání zvýšením teplot
vnitřního prostředí (obr. 9) i povrchů konstrukcí (obr. 10).
Výchozí hodnoty byly dále zpřesňovány. 

Průběhy povrchových teplot konstrukcí a teploty vnitřního pro-
středí v podzemní stavbě ve vybra-
ných bodech ukazují grafy na obr. 10
a 11. Nucené provětrávání probíhalo
vždy jedním párem proudových ven-
tilátorů v klenbě tunelu poblíž nej-
hlubšího místa stavby. Při příchodu
extrémních teplot se po opakovaném
spuštění větráků podařilo zvýšit povr-
chovou teplotu konstrukcí v kritic-
kých místech z +10 °C až na +17 °C
a tak výrazně oddálit nástup a potlačit
rozsah povrchové kondenzace. Ta
v uvedeném místě podle měření
nastala pouze na dobu cca 5 h.

Během období nízkých teplot (13.
7. 2015), kdy nebylo žádoucí větrat
stavbu, bylo provedeno komplexní
měření povrchových teplot v polovi-
ně tunelu pomocí termovizní kame-
ry. Bylo pořízeno 527 termovizních
snímků, ze kterých byl sestaven tep-
lotní profil ostění tunelu. Ten byl
porovnán s podélným řezem stavby
a polohou tunelu v terénu (obr. 12).

Vynesené povrchové teploty
podzemních konstrukcí odpovídají
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in the graph see Fig. 9) up to the exit in
Letná, where a part of the horizontal pro-
file of the tunnel was measured even in
the cut-and-cover part (B-6A) beyond
the exit to Letná.   

As soon as hot days came about
and the surface condensation reappe-
ared on the tunnel structures, the
decision was made on the basis of the
prescribed conditions that the tunne-
ls would be ventilated by the use and
management of the operation of per-
manent ventilation systems (jet fans
at the top of the tunnel vault) with
the aim of increasing the movement
of air in the underground and the sur-
face temperature of structures, thus
reducing the surface condensation.
This process was again measured by
means of data loggers installed in
three places in the measured part of
the tunnel (see Fig. 9).      

Starting values of the external tem-
perature tEX > +18°C and the dew
point temperature tRB < +13°C were

specified for the forced driving of air through the tunnel on
the basis of the data obtained by the previous monitoring of
internal surface temperatures. These assumptions were confir-
med, including the initial values set for the commencement of
ventilation, and the amount of surface condensation began to
drop within a short time of the controlled driving of air
through the tunnel. In this way the positive influence of the
ventilation manifesting itself by increased temperature of the
internal environment (see Fig. 9) and temperatures of surfaces
of structures (see Fig. 10) was proved. The starting values
were further refined.          

Obr. 10 Růst povrchové teploty stěn tunelu v letním období 2015 vlivem větrání
Fig. 10 Increase in surface temperatures of tunnel walls due to ventilation during summer season 2015 

Obr. 11 Růst teploty vzduchu v tunelu v letním období 2015 vlivem větrání
Fig. 11 Increase in temperatures of air inside the tunnel due to ventilation during the summer season 2015 

povrchová teplota stěn TKB  surface temperature of Blanka tunnel walls 

teplota vzduchu v TKB  temperature of air inside Blanka tunnel

datum date
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tvaru příčného profilu a mj. také potvrdily předpokládaný
vliv polohy stavby v terénu (s ohledem na hladinu podzemní
vody) na vnitřní prostředí. Nejchladnější místo tunelu bylo
zastiženo v oblasti podchodu stavby pod korytem řeky
Vltavy a podobně i v místech zcela zvodnělého nadloží.
Naopak teplotní maxima byla zastižena u vyústění větrání
technologických zařízení. Zajímavou teplotní anomálií jsou

The curves for surface temperatures of structures and tempe-
ratures of the internal environment inside the underground
structure at the selected points are presented in graphs in
Figures 10 and 11. The forced driving of air through the tunnel
was carried out always by means of one pair of jet fans in stal -
 led under the top of the tunnel vault near the 
deep    est point of the tunnel structure. When the extreme tempe-
ra  tures arrived, the surface temperature of structures was
successfully increased after repeated starting of the fans in the
critical places from +10°C up to +17°C, thus the onset and
extent of the surface condensation was significantly delayed.
According to the measurements, the condensation occurred
only for ca 5 hours in the above-mentioned measurement place.

Comprehensive measurements of surface temperatures were
conducted in the middle of the tunnel by means of a thermal
imaging camera during a period of low temperatures (13th

July 2015), when driving air through the tunnel was not desi-
rable. The camera provided 527 pictures, which were used for
assembling a thermal profile of the tunnel lining. The profile
was compared with the longitudinal profile of the tunnel and
the position of the tunnel in the terrain (see Fig. 12).     

The plotted surface temperatures of underground structures
correspond to the shape of the cross-section and, among
others, even confirmed the assumed influence of the position
of the structure in the terrain (with respect to the water table
level) on the internal environment. The coldest place of the
tunnel was encountered in the area of the tunnel passage under
the Vltava River bed and, similarly, in the locations of the
completely water saturated overhead. Conversely, temperatu-
re maximums were encountered at the mouths of the techno-
logy equipment ventilation. An interesting thermal anomaly
was encountered in the locations of changing cross-sections,
where the pressure and velocity-related parameters of the air
flowing through the structure and, above all, the ratio of the
surfaces being cooled to surfaces being heated (transitions
between the tunnel tube for three lanes and tunnel tube for two
lanes) change.

Obr. 12 Vztah povrchové teploty a podélný řezu tunelu (13. 7. 2015)
Fig. 12 Relationship between the surface temperature and the longitudinal tunnel section (13th July 2015)

Obr. 13 Vnější prostředí v letním období 2015
Fig. 13 External environment during summer season 2015
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změna příčných profilů, kde dochází ke změnám tlakových,
a rychlostních parametrů proudícího vzduchu ve stavbě a pře-
devším poměru ochlazovaných a oteplovaných ploch (pře-
chody mezi tunelovou troubou pro tři a dva jízdní pruhy).

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ V MÍSTĚ STAVBY 
V LETNÍM OBDOBÍ 2015

Současně bylo během letního období roku 2015 opět sledo-
váno vnější klima a jeho vztah k parametrům vnitřního pro-
středí. Naměřené hodnoty klimatu byly opět extrémní (obr.
13). Nezopakovala se sice neobvyklá vlhkostní situace
s extrémními vlhkostními a teplotními hodnotami roku 2014,
ale teploty byly opět výrazně vyšší a opět značně překračo-
valy normové předpoklady.

STAV VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PO ZAHÁJENÍ PROVOZU

Hypotéza, která předpokládala rozhodující vliv provozu na
provětrávání a stav vnitřních konstrukcí podzemní stavby, se
potvrdila velmi brzy po zahájení provozu v roce 2015
a v následujícím období. Naměřené hodnoty i vizuální kon-
troly potvrdily, že pro stav vnitřního prostředí je rozhodující
dopravní provoz tunelu, kdy pístový efekt jednosměrného
provozu násobně zvýší výměnu vzduchu při stavbě a pozitiv-
ně ovlivní povrchové teploty konstrukcí a zabrání tak vzniku
kondenzace (obr. 14). Pozitivní vliv na zvýšení vnitřní teplo-
ty prostředí i povrchů má vyzařovaný tepelný výkon motorů
projíždějících vozidel. 

Pokračující monitorování teplot potvrzuje zásadní vliv
vnějšího klimatu na vnitřní prostory podzemní stavby.
Průběh a rozložení teplot odpovídá s určitým posunem
a útlumem hodnotám parametrů vnějšího klimatu. Tento vliv
je určující, a zhotovitel stavby má jen omezenou možnost
řízeným větráním jeho účinek na stavbu výrazně ovlivnit. Je

EXTERNAL ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION
SITE LOCATION IN SUMMER SEASON 2015 

The external climate and its relation to the parameters of the
internal environment were monitored concurrently during the
summer season 2015. The measured climate values were
again extreme (see Fig. 13). Though the humidity situation
with extreme humidity and temperature-related values of
2014 was not repeated, the temperatures were again much hig-
her and again significantly exceeded standard assumptions.   

INTERNAL ENVIRONMENT CONDITION AFTER 
OPENING TO TRAFFIC 

The hypothesis assuming the decisive influence of traffic on dri-
ving air through the tunnel and the condition of internal structures
of the underground construction was confirmed very shortly after
bringing the tunnel into service in 2015 and during the following
period. The measured values as well as visual checks confirmed
that the traffic through the tunnel, where the piston effect of uni-
directional traffic is crucial for the internal environment condition,
multiplying the air exchange during construction and positively
affecting the surface temperatures of structures , thus preventing
the origination of condensation (see Fig. 14). The positive influ-
ence on the increase in the internal temperature of environment
and surfaces lies in the heat output of engines of vehicles passing
through the tunnel.     

The continuing monitoring of temperatures confirms the
major influence of external climate on internal spaces of the
underground structure. The course and distribution of heat
corresponds, with a certain delay and attenuation, to the valu-
es of the parameters of the external climate. This influence is
decisive and the construction contractor has only a limited
possibility of significantly influencing its impact on the

Obr. 14 Vnitřní prostředí tunelu před a po spuštění do provozu (9. 10. 2015)
Fig. 14 Internal environment inside the tunnel prior to and after bringing it into service (9th October 2015) 
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rozhodně nutné s touto možností při zadávání stavby počítat,
stejně jako s nutností navrhovat všechna elektrická zařízení
umístěná v podzemí s dostatečným krytím.

ZÁVĚRY 

Dokumentované zjištění z této rozsáhlé podzemní stavby
dovolují formulovat některé zcela obecné závěry. 

Základem pro dosažení jakosti rozsáhlé podzemní stavby je
podrobné stanovení požadavků (podmínek) na jednotlivé
části stavby v závislosti na požadavcích prostředí (paramet-
rech jakosti) a jejich kvalifikované promítnutí do smlouvy
o dílo, do návrhu (technického řešení), a také realizačních
postupů a časového plánu, vztahů mezi dodávkou stavební
části a technologií. 

Pro dosažení těchto požadavků je nutné v návrhu i časovém
plánu stavby vytvořit podmínky časové, prostorové a techno-
logické. 

Ve vztahu k vnitřnímu prostředí podzemní stavby při stav-
bě pak platí následující: 

•  Vnitřní prostředí v tunelu, pokud není zlepšováno dosta-
tečně kapacitním větráním (případně temperováním), má
stejnou teplotu rosného bodu jako vnější prostředí. 

•  Během výstavby nelze vyloučit plošnou povrchovou
kondenzaci na chladných podzemních konstrukcích (bez
nadstandardně dočasně instalovaných zařízení) a nelze
garantovat nižší relativní vlhkost povrchů konstrukcí
a zařízení než 100 %. 

•  Podmínky vnitřního prostředí v nedokončené a neprovo-
zované podzemní stavbě mohou být náročnější (horší)
než podmínky vnitřního prostředí provozované stavby. 

•  Výchozí požadavky (parametry) českých technických
norem se stále zvyšují a dohánějí měnící se klima s vět-
ším množstvími extrémních výkyvů. Skutečné podmínky
nad rámec návrhových hodnot nemusí zajistit potřebnou
jakost a parametry vnitřního prostředí v dohotovené ne -
provozované stavbě. 

•  Teplota a vlhkost ve vnitřním prostředí tunelu úzce sou-
visejí s umístěním stavby v území, s jejím tvarem, podél-
ným profilem a rozložením v terénu. 

Ing. JAN KLEČKA, jan.klecka@metrostav.cz, 
Ing. JAROSLAV SYNEK, 

jaroslav.synek@metrostav.cz, Metrostav a.s.

Recenzovali Reviewed: Ing. Pavel Šourek, Ing. Libor Mařík

structure. It is absolutely necessary to take this possibility into
account at the time of tendering and take into consideration
the necessity for designing sufficient cover for all electrical
equipment installed in the underground.

CONCLUSIONS 

The documented findings from the large underground construc-
tion allow for formulating some totally general conclusions. 

The basis for achieving good quality of a large underground
structure lies in the detailed determination of requirements (condi-
tions) for individual parts of the structure, depending on the requi-
rements of the environment (quality parameters) and their qualifi-
ed projection on the works contract, the design (technical solution)
and also on realisation procedures and the works schedule, relati-
onships between the delivery of the civil engineering part and tech-
nology equipment.    

It is necessary for meeting these requirements to establish time,
space and technology related conditions in the construction and
schedule. 

The following conclusions apply to the relation to the internal envi-
ronment inside the underground structure during the construction:  

•  The dew point temperature inside a tunnel internal environ-
ment is identical with the dew point temperature in the exter-
nal environment, unless the internal environment is improved
by sufficient capacity ventilation (if needed, by heating).   

•  Surface condensation on cold underground structures cannot
be excluded during the construction (without the temporari-
ly installed above-standard equipment) and it is not possible
to guarantee relative humidity on surfaces of structures and
equipment lower than 100%.   

•  Conditions of internal environment inside an unfinished and
non-operated underground structure can be more demanding
(worse) than the conditions of the internal environment inside
an operated structure.   

•  Baseline requirements (parameters) of Czech technical stan-
dards continually grow and draw level with the changing cli-
mate exhibiting a larger amount of extreme fluctuations.
Actual conditions over the framework of design values do not
necessarily secure the required quality and parameters of the
internal environment in a non-operated structure. 

•  The temperature and humidity in the internal environment
inside a tunnel are closely related with the location of the
structure within the area, its shape, longitudinal profile and
layout in the terrain.    

Ing. JAN KLEČKA, jan.klecka@metrostav.cz, 
Ing. JAROSLAV SYNEK, 

jaroslav.synek@metrostav.cz, Metrostav a.s.
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