
Posudek oponenta 

 

Bakalářská práce, Jan Zemánek.  

„IG aspekty výstavby trasy metra C v Praze“ 
 

Tématem posuzované práce je inženýrskogeologická charakteristika trasy C pražského metra. 

 

 

Podkladem byl finální text bakalářské práce v tištěné formě. 

Současně je posudek vypracován s ohledem na skutečnost, že autor absolvoval předmět „Podzemní 

stavby“ a další odborné přednášky odpovídající fázi studia. 

 

 

Předložená práce podává přehled o geologické stavbě v trase stávajícího metra C a metodách 

výstavby. Současně se autor snaží jednotlivé metody charakterizovat. 

 

Komentář k vybraným kapitolám: 

 

Kapitola 3 – Geologické poměry na trase metra C. 

 

V úvodu jsou popsány jednotlivé litologické formace zastižené v trase. 

Úvod lze označit za „poněkud kostrbatý“. Není zcela jasné, zda uvedené horniny byly ražbou 

zastiženy nebo ne. Ne zcela vhodně je formulována věta: „… se dostáváme do kvartérního podkladu 

pankráckých teras Vltavy…“ , což by v podstatě znamenalo, že terasy jsou samy sobě podkladem, 

ale není jasné v jakém smyslu.  

Je zřejmé, že jednotlivé nižší terasy jsou podkladem teras víše uložených. Obecně je však termín 

podklad v souvislosti s kvartérními horninami používán zejména ve spojení se skalním, nejčastěji 

předkvartérním podkladem. 

V následujících odstavcích jsou popsána jednotlivá souvrství proterozoika a paleozoika, která jsou 

charakterizována zejména podle zrnitostního složení, bez dalšího popisu. 

Pro přehlednost bylo možné použít v literatuře existující podélný profil, případně jej upravit a rozšířit o 

novější části trasy. (viz. následující obrázek, zdroj: http://envis.praha-

mesto.cz/rocenky/neziva/kap07.htm ) 

 
 

Obdobně stručně jsou následně charakterizována křídová souvrství perucko – korycanské a 

bělohorské, které trasa zastihla v severním úseku. Stejně tak i kvartérní, převážně terasové 

sedimenty. 

 

http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/neziva/kap07.htm
http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/neziva/kap07.htm


Pro podzemní stavby (a stavby obecně) jsou důležité mnohé další vlastnosti hornin a zemin, ve 

kterých se stavba nachází. Rovněž popis jednotlivých litologických typů by bylo vhodné rozšířit, ať už 

na základě pravidel pro popis hornin a zemin vycházejících z příslušných norem nebo na základě 

některých tunelářských klasifikací. 

Takový popis pak podá ucelenější představu o prostředí a rizicích s ním spojenými. 

 

Kapitola 4 podává přehled o použitých metodách výstavby jednotlivých úseků metra C. 

Zde jen malá poznámka k termínu:  „…prstencová metoda s erektory“.  

Jedná se o tzv. prstencovou metodu, kdy je výrub zajišťován prstenci složenými z jednotlivých 

tubingů (litina, železobeton, beton), přičemž prostor mezi prstencem a horninou byl následně 

zainjektován. Erektor jako takový, je pouze hydraulické výsuvné rameno, sloužící k uchopení a 

uložení jednotlivých kusů tubingů do prstence. (je následně správně uvedeno v kapitole 5.2) 

 

Kapitola 5 

Úvod kapitoly vyjmenovává jednotlivé metody použité během výstavby trasy C.  

Poněkud chaoticky pak působí zde uvedené citace odstavců týkajících se obecných skutečností 

z oboru podzemních staveb. 

Poznámka: Užití jednotlivých metod bylo logicky ovlivněno pozicí trasy v geologickém prostředí. Bylo 

však i ovlivněno dobou, ve které byly jednotlivé úseky realizovány. 

 

Kapitola 5.1 NRTM  

V této kapitole se autor snaží charakterizovat metodu NRTM, včetně polemiky, zda se jedná nebo 

nejedná o samostatnou tunelářskou metodu. 

Se skutečnostmi uvedenými v úvodu kapitoly lze souhlasit, obecně by však bylo výhodou přehlednější 

uvedení jednotlivých specifik a podmínek nasazení. 

  

Postup a ražba 

Uvedený text poměrně správně popisuje běžný postup ražby, způsoby členění výrubu a opatření 

používaná v rámci NRTM. 

Poznámka k úvodnímu odstavci: primární ostění není do horniny ukotveno svorníky. Svorníky jsou 

součástí primárního ostění a spolu s horninou v okolí tak dochází k vytvoření tzv. nosného 

horninového prstence. 

 

Diskutabilní je název odstavce „Interpretace“. Pravděpodobně se jedná o snahu vysvětlit jeden ze 

základních principů NRTM, kterým je reakce na zastižené geotechnické podmínky, výsledky 

monitoringu a následná úprava způsobu ražby a vystrojení s ohledem na bezpečný a ekonomický 

postup. Přičemž jsou reálné podmínky porovnávány s geotechnickým modelem a tento je následně 

aktualizován. 

 

Kapitola 5.2 stručně popisuje prstencovou metodu. Uvedený text není nutné nijak komentovat. 

Samotná metoda se již nepoužívá a lze ji považovat za historickou. 

 

V kapitolách 5.3, 5.4 a 5.5 jsou stručně popsány základní principy a způsoby nasazení ostatních 

metod výstavby na trase C. Přehlednosti textu by přispěla jistá stylistická úprava a návaznost 

jednotlivých vět. 

 

V kapitole 6 se autor zabývá inženýrskogeologicky neobvyklými úseky trasy C.  

Je zde popsána výstavba trasy na prekonsolidovaném podloží, naplavované úseky a průzkumná 

štola Kobylisy. 

 



U výstavby na prekonsolidovaném podloží je uvedeno, že tunely byly postaveny na zásypu a 

následně zasypány ve dvou etapách. Po odstranění druhé části zásypu pak byly tunely uvedeny do 

provozu. 

Tento postup je poněkud diskutabilní, minimálně není jasné, jak byl upraven zásyp, na němž byly 

založeny konstrukce tunelů. 

Běžně se v podobných podmínkách provede s předstihem prekonsolidace podloží a až po ní 

následuje výstavba tunelů a další zásyp. Uvedený postup by znamenal vyvolání deformací a porušení 

konstrukce tunelů zásypem v kombinaci s deformací podloží. 

Kapitola 6.3 – Průzkumná štola Kobylisy, průzkumné štoly bývají jedním z prvků podrobného nebo 

doplňkového IG průzkumu pro podzemní stavby. Jedním z jejich kritérií je jejich vedení vůči trase 

budoucích tunelů.  

Uvedený text se sice umístěním štoly zabývá, bohužel však není vůbec zřejmé, kde se štola 

vzhledem ke stavbě nachází. A nejsou ani uvedeny jakékoliv poznatky z její výstavby. 

Následné uvedení klasifikace QTS je jaksi mimo rámec a souvislosti s předchozím textem. Jedná se 

sice o jednu z nejpoužívanějších klasifikací v ČR. Shodou okolností vytvořenou právě pro podmínky 

Prahy. Současně ji však lze do jisté míry považovat za zastaralou. 

Pokud, tak by bylo výhodnější přehledně uvést i ostatní klasifikace používané v rámci podzemního 

stavitelství v samostatné kapitole. 

Celkové zhodnocení: 

Předložená práce obsahuje základní informace, které vycházejí z jejího tématu. Obecně by však 

přispělo rozšíření a doplnění některých kapitol tak, aby informace zde uvedené byly obsahově i 

odborně ucelenější a přesnější.  

Po přečtení celého textu je nutné konstatovat, že působí značně chaoticky a ukvapeně. Některé věty, 

odstavce i části kapitol mnohdy postrádají návaznost a smysl. 

Bohužel nelze opomenout množství gramatických chyb, které se vyskytují prakticky v celém textu. 

S ohledem k uvedeným skutečnostem navrhuji hodnotit předloženou práci stupněm 3. 

(vzhledem ke gramatickým chybám stojí za uvážení oprava a nahrazení původního textu, již bez 

zásahu do odborného obsahu) 
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