
 1

 PUDIS a.s.                                                                           RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D. 
                                                                                               vedoucí střediska inženýrské geologie                                         
                                                                                                                                             a GT monitoringu 
 

Podbabská 1014/20                                                                  Tel.: +420 602 586294 
160 00 Praha 6                                                                       e-mail: radovan.chmelar@pudis.cz                       
                                                                                               
 

OPONENTNÍ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Bc. Andrey Honzejkové 

„Inženýrskogeologický průzkum v jednotlivých etapách výstavby metra trasy A 
v Praze“  

Oponent: RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D. 

 

Diplomová práce Bc. Andrey Honzejkové byla vypracována na Ústavu hydrogeologie, 
inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  
 
Předložená diplomová práce obsahuje 61 stran, dále pak 2 samostatné přílohy většího formátu 
vevázané do diplomové práce. Diplomová práce je napsaná v jazyce českém.   
 
Následně oponentní posudek nejprve uvádí požadované zodpovězení posuzovaných bodů: 
 

1. Diplomantka splnila zadání, které je uvedeno v zadávacím listě a úvodu diplomové 
práce.  

 
2. Diplomantka využila a cituje všechny podstatné dostupné podklady a materiály, které 

byly potřebné pro diplomovou práci. Cituje 44 odborných pramenů, a to jednak 
učebnic, vysokoškolských skript či metodických příruček Českého tunelářského 
komitétu, a především nalezených zpráv jednotlivých archivních 
inženýrskogeologických průzkumů. V diplomové práci též cituje a v seznamu 
literatury uvádí i on-line zdroje z internetu. 
 

3. Převzaté podklady jsou zřetelně odlišeny od vlastních výsledků práce diplomantky 
 

4. Diplomová práce má především praktický přínos. Její závěry a diskuse na základě 
analýzy velmi rozsáhlé rešeršní práce v několika geologických archivech přináší velmi 
cenné poznatky. Samostatně provedená a vyhodnocená měření pak potvrzují a kriticky 
zhodnocují použití klasifikací horninového masivu na geologických výchozech 
různých hornin v ordovickém skalním podloží území Prahy. 
 

5. Předložená práce jak svým rozsahem, tak i po obsahové i formální stránce (včetně 
citování pramenů) odpovídá platným požadavkům na diplomové práce. 
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Dále se oponentní posudek věnuje jednotlivým částem předložené diplomové práce: 
 

Text diplomové práce je dle zadání rozdělen na několik částí. Jednak na část 
věnovanou převážně charakteristice zájmového území (geomorfologické, geologické, 
hydrogeologické poměry), jednak na část, kde jsou uvedeny metody provádění podzemních 
staveb na trase A pražského metra. Dále pak následuje velmi poctivá až detektivní činnost při 
provádění rešerše z průzkumů pro tuto trasu metra, zvláště v archivech ČGS Geofondu a 
firem SG Geotechnika a.s. a PUDIS a.s. pro porovnání jednotlivých úseků jejich průzkumů 
především v rámci přípravy stavby. 

Pro hodnocení kvality horninového masivu z hlediska tunelování je v diplomové práci 
(dále zkráceně DP) nejprve prezentována metodika tří renomovaných indexových klasifikací 
RQD, RMR a QTS a následně jsou tyto klasifikace použité na čtyřech modelových příkladech 
– geologických výchozech v Praze. 
 
K jednotlivým částem DP: 
Část věnovaná charakteristice zájmového území 
Zde jsou uvedeny geologické, geomorfologické a hydrogeologické poměry, které vycházejí 
z citovaných prací. Z drobností v této části bych měl jen pár doplňujících připomínek: 
 

- Str 11 skalní podloží je zobrazeno v přílohách 2.1 a 2.2 - ne tedy jak je uvedeno 
v textu - v příloze 1 

- Str 12 u kapitoly o hydrogeologii by bylo vhodnější psát místo termínu kvartérní 
horniny použít termín kvartérní sedimenty či pokryvné útvary   

K této části byly autorkou DP pro výstižnost sestrojeny dva přehledné geologické profily 
trasou A metra, které na sebe navazují a které byly sestrojeny pomocí programu 
AUTOCAD. Tyto profily přejímají geologické poměry z citovaných průzkumů a 
publikací, což je konstatováno v textu práce. 
Jen si dovolím malou poznámku k neúplně šťastné volbě šraf a barev některých souvrství. 
Domnívám se také, že u křídových sedimentů došlo asi k prohození barev jednotlivých 
souvrství (perucko-korycanského a bělohorského). Jsem si však vědom, že AUTOCAD 
není geologický program, zvláště asi v jeho studentské verzi. 

 
K části DP, věnované použitým technologiím provádění podzemních staveb na trase A 
metra lze říci, že diplomantka správně rozděluje metody ražby na konvenční tunelování a 
mechanizované tunelování, ale pozor na str.15 kapitola 6 Použité technologie ražby – je nutné 
použít raději termín technologie výstavby či technologie provádění podzemních staveb, neboť 
hloubení stavební jámy není typem ražby. 

Dále jen několik malých připomínek: 
- Str.14 v textu poslední úsek V a se začal budovat v roce 2015 – správně je to 

v následující tab. 2, kde je 2015 uveden jako otevření tohoto úseku. 
- Str.18 úsek mezi stanicí Malostranská a Staroměstská byl převážně dělán pomocí 

plnoprofilového mechanizovaného štítu TŠČb ne tedy prstencovou metodou 
- Str.19 text k obr. 7 na následující str. příklad vertikálního členění výrubu stanice metra 

při použití NRTM by bylo správné použít pro toto schéma termíny 1,2 opěrové tunely 
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(případně u menších průřezů štoly), 3 kalota, 4 jádro, 5 dno. U horizontálního členění 
se používají termíny kalota, opěří, dno. 

- Na str. 19 jen pro vysvětlenou, primární ostění u NRTM v době ražby dočasně 
nezajišťuje jen stabilitu dalšího záběru, ale lze s realizací tohoto ostění vyrazit celý 
tunel a následně po odeznění deformací primárního ostění realizovat sekundární 
ostění.  
 

K části DP, věnované archivní rešerši průzkumné přípravy jednotlivých úseků trasy A 
pražského metra od toho nejstaršího I.A z počátku 70. let 20 stol a ž po nejnovější úsek Va 
lze říci, že přináší velmi důležité poznatky z porovnání jednotlivých historických průzkumů 
v rámci jejich etap (předběžného, podrobného, stavebně geologického, doplňkového a IG 
sledování při výstavbě). V diskusi výsledků a závěru autorka DP konstatuje, že i když je 
mnoho zpráv dnes nedohledatelných, lze získat porovnání zpráv a také rozpoznat rozdíly mezi 
současnými a staršími průzkumy.  

Např. na úseku I.A. byl kladen důraz na provedení podrobného průzkumu, oproti tomu na 
úseku VA bylo těžiště průzkumných prací přesunuto do fáze realizace stavby.  

V DP je správně konstatováno, že v úseku V.A by bylo vhodnější provést rozsáhlejší 
průzkumné práce ve fázi podrobného průzkumu.  

 
V rámci DP je v této části a následně i v diskusi výsledků a závěru konstatováno několik 

ucelených poznatků z provedené rešerže v DP: 
 Historický vývoj metodiky průzkumných měření se za tu dobu projevil jen mírně.  
 V současnosti se nepoužívají velkoobjemové zk. na horninových blocích, nebo se 

používají jen výjimečně např. na průzkumu pro jednolodní stanici Pankrác pro trasu 
D. V úsecích jako je I.A, byly též realizovány pro tyto velkoobjemové zk. průzkumné 
šachty, ty v současnosti realizovány nejsou. Na úseku V.a byly realizovány 
průzkumné štoly, které však plnily především roli přístupových tunelů k hlavní trase. 
Lze jen doplnit, že na trase A pro úsek Malostranská – Staroměstská Ing. Hudek, CSc 
úspěšně použil pro zjištění primární napjatosti horninového masivu metodu odlehčení 
štolou od Prof. L. Műllera. 

 U vrtných prací lze rozpoznat určitý vývoj, neboť se dříve hojně používaly 
nárazotočivé způsoby vrtání, které byly nahrazeny jádrově rotačním vrtáním. Dnes 
oproti minulosti se nerealizují širokoprofilové vrty.  

 Z hlediska četnosti sond vyplynulo ze závěrů DP je jejich počet v rámci etap obdobný, 
u starších průzkumů (např. úsek Ia) bývala metráž vrtů na 100 m vyšší. U úseku Va to 
zase bylo nejvíce ve fázi doplňkového průzkumu.  

 Výstižná jsou autorkou sestavená schémata situací (vytvořená v programu 
AUTOCAD) rozmístění průzkumných prací v jednotlivých etapách IG průzkumu, a to 
jednak v okolí stanice Dejvická v úseku I.A (obr. 11) a v okolí stanice Nádraží 
Veleslavín v úseku V.A (obr. 12), která vystihují to, že ve starších průzkumech 
(zvláště úsek I.A) bylo více vrtů v podrobném průzkumu oproti nejnovějšímu úseku 
V.A, kde tuto roli přebírá průzkum doplňující. 

 V průběhu času, jak správně podotýká DP, došlo určitě k rozvoji geofyzikálních metod 
a karotážního měření. Například použití akustické karotáže pro zjištění orientace 
diskontinuit ve vrtu. 
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 Jak je v DP poznamenáno klasifikace horninového masivu (tunelářské klasifikace) se 
začínají používat až od let 1976, 1977 v návaznosti na jejich vznik. A to především 
klasifikace QTS, která vznikla na základě výsledků z pražského metra. Dále se hojně 
používala klasifikace RMR, která je též pro pražskou geologii vhodná a méně pak i 
klasifikace Q, která je sice velmi sofistikovaná, avšak pro geologické poměry Prahy 
méně vhodná. 

 Určitý posun v průzkumných pracích lze též dle DP vysledovat v závislosti na zvolený 
způsob tunelování. V současné době se začíná hojně využívat mechanizované 
kontinuální tunelování v případě pražského metra pomocí štítu. S tím i souvisejí 
požadavky na technologické zkoušky hornin a to především abrazivnost, lepivost, 
objemové změny hornin apod. 

   Velmi zajímavá je tab. 9, která shrnuje rešeršní poznatky o provedených průzkumech na 
trase A po jednotlivých úsecích, pro všechny etapy jednotlivých průzkumů. 
 
K historii pražského metra si jen dovolím pro doplnění:  
V 60. letech se nejprve uvažovalo od roku 1966 s koncepcí podpovrchové tramvaje s mělkými 
tunely), také některé stanice na trase C byly budovány v této koncepci (stanice Hlavní nádraží 
či Vyšehrad). V roce 1968 však došlo ke změně koncepce na současný systém hluboce 
uloženého metra, nezávislý na pozemní dopravu. Málo je též známo, že v 50. letech byla 
v utajení mimo současnou trasu metra A vyražena jednolodní stanice metra „Klárov“, která 
nikdy nesloužila metru, ale pod názvem objekt K 111 jako kryt pro vládu, sídlící ve Strakově 
akademii. 
 
V části problémy při výstavbě diplomantka shrnula příklady na trase A metra, kde bylo 
nutné na základě zjištěného problematického geologického prostředí realizovat technologická 
opatření vedoucí k zdárné realizace stavby a byly také zmíněny mimořádné události např. 
propad vozovky nad tunelovacím štítem v roce 2012 nebo zjištění úniku benzínu do již 
vyražených traťových tunelů z blízké benzinové čerpací stanice u nám. Jiřího z Poděbrad či 
vzdutí hladiny podzemní vody vlivem výstavby stanice Petřiny. Zmíněno je též velmi 
zajímavé zastižení starého důlního díla při ražbě v oblasti stanice Nemocnice Motol. 
 
V další části DP diplomantka provedla vlastní měření a vyhodnocení kvality horninového 
masivu na 4 modelových geologických výchozech v Praze.  
K tomuto řešení úkolu použila renomované klasifikace horninového masivu dle D. Deera                 
(index RQD), dle  Z.T. Bieniawského (RMR) a dle O. Tesaře (QTS).  

Je zde uvedena metodika jednotlivých klasifikací, která vychází z vysokoškolských 
skript (Barták, Pruška 2011). 

K uvedené metodice bych jen chtěl poznamenat, že u indexu RQD se počítají jen 
celistvé kusy vrtného jádra pouze větší než 10 cm. 

U indexu RMR je při posuzování horninového masivu pro konkrétní ražbu důležité 
znát pro redukci na sklon diskontinuit různé příklady orientace a sklonu diskontinuit vůči 
ražbě. 

U indexu QTS se domnívám (oproti citované literatuře), že se redukce na orientaci 
diskontinuit používá buď α nebo případně β a na přítoky podzemní vody buď γ nebo případně 
δ. Ne tedy součet všech redukcí. Dále pak na str. 41 je uvedeno u obr. 13 nesprávně název 
diagramu Dělení výrubu dle metody QTS – správně by to mělo být Technologické skupiny 
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dle QTS. Jen upozorňuji, že tento původní diagram je však použitelný jen pro konvenční 
metody před nástupem NRTM. Pro NRTM O. Tesař upravil tento diagram, aby respektovaly 
rakouský model tříd chování horninového masivu ve výrubu - třídy I až Va (případně Vb). 
 
Diplomantka v části věnované svým měřením samostatně provedla hodnocení 4 modelových 
příkladů horninových výchozů správně. Jednalo se o výchozy v Divoké Šárce, u Motolského 
potoka, u Bílé skály, a výchoz Jabloňka v Tróji. Jelikož se nejednalo o posouzení 
horninového masivu v trase podzemní stavby s předpokládaným směrem postupu ražby, 
nebyly zde při aplikaci klasifikací RMR a QTS použité redukce na sklony orientaci 
diskontinuit. 

U indexu RQD došla diplomantka ke správnému závěru, že ordovické břidlice na 
povrchu terénu jsou silně zvětralé a tudíž jejich ohodnocení indexem RQD na výchozech je, 
oproti pevným na povrchu jen navětralým křemencům, pro predikci kvality horninového 
masivu v trasu tunelu v určité hloubce nepoužitelné a zavádějící. 

Dále diplomantka posuzovala tyto 4 lokality podle klasifikace Bieniawského (index 
RMR) a došla k obdobnému závěru, že je nutné zvláště u břidlic posuzovat jejich kvalitu 
v hloubce trasy podzemní stavby. Ve stavu, v jakém jsou ve výchozech dává ohodnocení 
břidlic velmi nízké hodnoty RMR, což odpovídá silně zvětralé či výrazně tektonicky porušené 
břidlici. Poznamenávám jen drobnost. U pozn. pod Tab. 11 se domnívám, že byly 
předpokládány pouze nejméně příznivé podmínky přítoků podzemní vody a směr a sklon 
diskontinuit uvažován v souladu s dřívějším textem nebyl, neboť ohodnocení je 0b. Jinak by 
to musela být nejnepříznivější redukce, což je -12b.  

Obdobně jako u klasifikace RMR to vychází i při zatřídění do klasifikace QTS, kde 
diplomantka zobrazila do původního Tesařova diagramu ohodnocení kvality horninových 
masivů na modelových příkladech (na 4 lokalitách) a jsou zde dobře patrné velmi velké 
rozdíly mezi mírně zvětralými až navětralými křemenci a silně zvětralými břidlicemi.  
Posouzení horninových masivů dle indexu RMR a QTS i se zatříděních do kategorií a 
technologických skupin dle jednotlivých autorů klasifikací bylo provedeno správně. U 
klasifikací QTS a RMR diplomantka na základě svých výsledků správně konstatovala, že tyto 
klasifikace mají podobné predikce a lze je jako orientační hodnocení využít, avšak je nutné 
vždy zohlednit vliv zvětrání a rozvolnění horninového masivu to znamená posuzovat vždy 
s ohledem na zóny zvětrání a tektonického porušení horninového masivu. Malá pozn: na               
str. 44 je jen češtinářský překlep v poslední větě u slova eroze. 
 

Diplomová práce obsahuje též diskusi provedených prací a to jednak archivně 
analytických a jednak samostatně provedených a vyhodnocených měření na 4 lokalitách. 
 

Závěr diplomové práce pak jen shrnuje zásadní poznatky jak z rešeršní činnosti, tak 
z provedených měření. 

Jak již bylo zmíněno na začátku posudku seznam literatury obsahuje citované odborné 
knihy, vysokoškolská skripta a metodické příručky odborné tunelářské společnosti a 
především zprávy jednotlivých průzkumů na trase A pražského metra. Dále pak on-line zdroje 
z internetu včetně odkazu na inženýrskogeologické mapy Prahy v měřítku 1:5000. K seznamu 
literatury bych jen doplnil klasickou práci Q. Záruby (1948): Geologický podklad a základové 
poměry vnitřní Prahy, která je správně uváděná v rešeršní části textu diplomové práce. 
 



 
 

6

 
Závěr oponentního posudku 

 
Předloženou diplomovou práci hodnotím velmi kladně a doporučuji ji k obhajobě 

s klasifikací výborně až velmi dobře dle průběhu obhajoby diplomové práce. 
 

 

V Praze, dne 11. 2. 2022                                                      RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D. 

 

 

 


