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V disertační práci zpracoval Tomáš Svoboda problematiku numerického modelování 

konvenčně ražených tunelů v tuhých jílech. Disertační práce má 176 stran a 3 grafické 

přílohy, v práci je 24 tabulek a 95 obrázků. Disertační práce je rozčleněna do 10 základních 

kapitol. První kapitola obsahuje základní informace o cílech a zvolených postupech práce, 

v dané kapitole je také popsáno členění práce. V druhé kapitole je popsán současný stav 

řešené problematiky, kapitola je zaměřena na současné poznatky vztahující se k modelování 

konvenčně ražených tunelů v prostředí překonsolidovaných jílů. V třetí kapitole jsou popsány 

Královopolské tunely, které jsou v současné době budovány v prostředí brněnských jílů 

(„téglů“), kromě popisu tunelů jsou především uvedeny informace z realizace průzkumu 

včetně ražby průzkumných štol, dále jsou uvedeny zkušenosti z ražby vlastních tunelů. Čtvrtá 

kapitola je zaměřena na laboratorní zkoušky vzorků jílů Královopolských tunelů, jsou shrnuty 

výsledky zkoušek provedených  firmou GEOtest Brno a.s., dále jsou popsány a vyhodnoceny 

laboratorní zkoušky provedené přímo na Univerzitě Karlově, výsledky zkoušek jsou 

porovnány. Pátá kapitola je věnována konstitučním modelům a kalibraci jejich materiálových 

parametrů na výsledky laboratorních zkoušek. Šestá kapitola je zaměřena na numerické 

modelování průzkumných štol Královopolských tunelů, modelování je provedeno MKP ve 2D 

a 3D. Výsledky modelování jsou porovnány s výsledky monitoringu. V sedmé kapitole je 

provedena zpětná analýza, při které je zkoumán vliv jednotlivých vstupních parametrů a 

následně jsou parametry optimalizovány. V osmé kapitole je proveden 2D a 3D model 

Královopolského tunelu. Devátá kapitola se podrobněji zabývá současnými možnostmi 2D 

modelů tunelů pro modelování 3D efektů ražby. V desáté kapitole je provedeno shrnutí 

výsledků disertační práce.   

 

 

Splnění uvedených cílů 

 

Dle mého názoru byly stanovené cíle disertační práce splněny. V práci je podrobně zkoumána 

a diskutována přesnost predikce deformačního chování jílového masivu ovlivněného 

konvenční ražbou tunelu. Pro modelování byly využity různé modely, kromě běžně užívaného  

elastoplastického Mohr – Coulombova modelu byl použit i hypoplastický model pro jíly 

doplněný o koncept intergranulárních přetvoření. Byla provedena analýza sensitivity 

numerického modelu na materiálové parametry konstitučních modelů. Pro kalibraci 

vybraných konstitučních modelů byly využity výsledky laboratorních zkoušek provedené na 

Univerzitě Karlově. Výsledky monitoringu ražby průzkumné štoly byly využity pro 

optimalizaci vybraných parametrů numerického modelu štoly. Optimalizované i originální 

materiálové parametry byly použity pro 3D analýzu Královopolského tunelu pro „class A“ 



predikci (tj. predikci před ražbou tunelu). Po realizaci tunelu byly predikce deformací masivu 

porovnány s výsledky monitoringu. Metoda redukce napětí byla zkoumána porovnáním 2D a 

3D modelů. Byla zohledněna míra vlivu různých parametrů. Byl stanoven vliv konstitučního 

modelu, součinitele bočního tlaku v klidu, geometrie tunelu a vliv geotechnických parametrů 

masivu na přesnost výsledků 2D modelování. 

 

 

Postup řešení 

 

Metodologie řešení odpovídá běžným postupům využívaným pro obdobně zaměřené 

disertační práce. Současný stav řešené problematiky je popsán velmi podrobně, je patrné, že 

doktorand prostudoval značné množství literatury, zjištěné informace jsou v disertační práci 

přehledně uspořádány. Dostupné nástroje numerického modelování jsou následně ověřovány 

na průzkumných štolách Královopolských tunelů, vhodnost různých přístupů je ověřována 

porovnáním výsledků modelování s výsledky monitoringu. Využití zpětné analýzy pro 

ověření výsledků modelování je standardní postup, v předložené analýze je porovnání 

provedeno velmi podrobně, doktorand provedl velké množství výpočtů, vzhledem k využití 

pokročilejších konstitučních vztahů a vzhledem k využití 3D modelování musely být 

provedené výpočty značně časově náročné. Výsledky práce jsou formulovány dostatečně 

přehledně a srozumitelně. 

 

 

Výsledky práce 
 

Výsledky práce obecně odpovídají současným obecně přijímaných skutečnostem. Mé 

zkušenosti s numerickým modelováním konvenční ražby tunelů v tuhých jílech se shodují se 

závěry práce. Mohr – Coulombův model nadhodnocuje velikost deformací a nadhodnocuje 

také šířku poklesové kotliny, proto jsou pro modelování tuhých jílů vhodnější pokročilejší 

modely zpravidla odvozené od Cam clay modelu, výsledky použitého hypoplastického 

modelu vykazují velmi dobrou shodu, proto lze daný model pro obdobné geologické prostředí 

doporučit. Jako problém pro častější použití daného modelu v ČR vidím dostupnost vstupních 

parametrů a nedostatečný zájem ze strany investorů. České společnosti provádějící 

geotechnický průzkum zpravidla geotechnické parametry pro pokročilejší modely nedodávají, 

navíc investoři nemají zájem zvyšovat výdaje na geotechnický průzkum  a na numerické 

modelování. Dále také souhlasím se závěrem, že při správných geotechnických parametrech, 

při využití vhodného materiálového modelu a při správné volbě parametru λd metody redukce 

napětí lze pomocí 2D výpočtu dostatečně přesně simulovat výsledné deformace horninového 

masivu. Porovnání možností a potenciálních problémů 2D a 3D modelování je v práci velmi 

dobře popsáno a vyhodnoceno na základě provedených výpočtů.  

 

 

Význam pro praxi a pro vědní obor 

 

Práce uvádí řadu velmi přínosných informací týkajících se numerického modelování 

konvenčně ražených tunelů v tuhých jílech. V práci je uceleně a přehledně popsán současný 

stav problematiky na který práce navazuje. Výsledky práce je možné využít v praxi pro návrh 

obdobných konstrukcí, pro praktické využití hypoplastického modelu by však bylo nezbytné 

zajistit adekvátní vstupní geotechnické parametry, což v případě zájmu účastníků výstavby 

přirozeně je řešitelné. Jako velmi přínosné vidím ověření velikosti parametru λd metody 

redukce napětí pomocí provedených zpětných analýz, dle mých zkušeností se zpravidla 



vhodná velikost daného parametru pohybuje mezi 0,3 a 0,5, což koresponduje se závěry 

práce. Obdobně také pozitivně hodnotím provedenou citlivostní analýzu, ověření vlivu 

vstupních parametrů na výsledky je také využitelné v praxi. Práce má nepochybně význam i 

pro rozvoj vědního oboru, ověření pokročilého numerického modelu na dalším vhodném 

podzemním díle je jistě přínosné, provedené podrobné porovnání 2D a 3D modelování zatím 

není v literatuře příliš dostupné. 

 

 

Formální a jazyková úroveň práce 

 

Formální úroveň práce je dle mého názoru velmi dobrá. Práce je pečlivě graficky zpracována, 

obrázky, tabulky a grafy jsou dostatečně ilustrativní a mají dostatečnou kvalitu. Také text je 

výstižný, přehledný a srozumitelný. Použitá literatura je citována v dostatečném rozsahu. 

V textu je bohužel relativně dost překlepů, což mohlo být odstraněno pomocí kontroly 

pravopisu.  

 

 

Poznámky k některým bodům práce 

 

V práci je na str.24 podrobněji diskutován vliv K0 v londýnských jílech, dle mě by bylo 

vhodné v práci uvést standardní průběh K0 v daném prostředí (čtenář nemusí být s daným 

průběhem obeznámen). 

 

Dle mého názoru je rozbor důvodů příčin vzniku neočekávaných sedání nad průzkumnými 

štolami Královopolského tunelu uvedený na str.37 neúplný. Na dané stavbě jsem se nepodílel, 

nicméně s velkou pravděpodobností byly výsledné deformace výrazně ovlivněny způsobem 

ražby (např. rychlost uzavírání spodní klenby, pokud vůbec byla uzavírána, zástřik čelby, 

pokud byl realizován, využívání opěrného klínu, atd.). Dále jistě hrál roli i nevhodný tvar 

průzkumných štol, v tuhých jílech jsou obecně doporučovány oblé tvary ostění. Důvody 

zvýšených deformací převzal doktorand z literatury, tudíž mu nelze nedostatečnost daného 

rozboru vytýkat. Nicméně obecně by v práci bylo vhodné podrobněji diskutovat metodologii 

výstavby, která speciálně v zeminách může mít velmi zásadní vliv na výsledné deformace. 

V případě Královopolských tunelů měla nepochybně technologie výstavby velmi výrazný vliv 

na výsledné deformace průzkumných štol a na deformace tunelu. Obecně platí, že při stejné 

technologii ve stejných geologických poměrech zůstává zachována velikost ztráty objemu 

zeminy (volume loss), v daném případě byly hodnoty velmi výrazně odlišné. 

 

Modelováním ostění ze stříkaného betonu (str.88) se velmi podrobně zabývá Dr. Alun 

Thomas ve své disertaci a dalších publikacích (např. Thomas: Sprayed Concrete Lined 

Tunnels, Taylor & Francis, 2009). 

 

Na str.108 je uvedeno, že při realizaci NRTM v jemnozrnných zeminách jsou deformace 

způsobené ražbou ovlivněny především tuhostí zeminy a její nelinearitou. V daném ohledu je 

třeba zmínit, že opatření využitá během výstavby a rychlost jejich aplikace mohou velmi 

výrazně ovlivnit výsledné deformace, štoly a tunely Královo Pole danou skutečnost 

dostatečně demonstrují. 

 

Na str.116 je uvedeno, že 3D model tunelu dobře simuluje vertikální deformace, výrazně však 

nadhodnocuje horizontální deformace, daný vliv je nadhodnocen i při různých hodnotách K0. 

Souhlasím, že jedním z důvodů může být anizotropie tuhosti, dalším důvodem může být 



vysoká tuhost použitého ostění včetně jeho vodorovného rozpírání během výstavby. Z daného 

důvodu by byla velmi zajímavá informace o výsledcích monitoringu konvergencí, která však 

není uvedena. 

 

Nedoporučuji uvádět termín segment ostění v souvislosti s ostěním ze stříkaného betonu 

(str.119), daný termín je používán pro prefabrikované segmentové ostění využívané při ražbě 

plnoprofilovými štíty. 

 

Na str.132 je uvedeno, že zavedení plastického chování stříkaného betonu má smysl pouze 

v případě hluboko založených tunelů. Osobně jsem se setkal s využíváním různých podmínek 

plasticity i v případě mělkých tunelů, podmínka plasticity byla využita i při posuzování 

NRTM tunelů v ČR. Obecně využití podmínky plasticity stříkaného betonu vede k redukci 

vnitřních sil v ostění, využití podmínky plasticity tudíž může značně ovlivnit návrh 

konstrukce (redukce mocnosti ostění). 

 

Nesouhlasím se závěry na str.157 a str.161, že velikost a geometrie tunelu významně 

ovlivňuje vhodnou velikost parametru λd metody redukce napětí. Daný závěr je odvozen 

z modelování Královopolského tunelu, kde pro štolu vyšlo  λd ≈ 0,5 a pro tunel vyšlo λd ≈ 

0,3. Jak jsem již uvedl dříve, velikost výsledných deformací daných štol a tunelů byla dle 

mého názoru značně ovlivněna technologií výstavby, proto nelze dané závěry zobecňovat. Dle 

mých zkušeností platí, že ve stejné geologii při stejné metodě výstavby zůstává velikost λd a 

velikost ztráty objemu zachována. 

 

 

Doporučení k obhajobě 

 

Předloženou disertační práci hodnotím jako nadprůměrnou, práce dle mého názoru 

splňuje veškeré požadavky kladené na disertační práce, proto předloženou práci 

doporučuji k obhajobě. 
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