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ABSTRAKT: Tunel Ejpovice je od února 2015 ražen technologií konvertibilního EPBM. Příspěvek 
seznamuje s vybranými poznatky z provádění geotechnického monitoringu ražeb. 
V přibližně kilometrové oblasti nízkého nadloží byl proveden dodatečný geotechnický průzkum, který 
doplnil podklady pro doplňková opatření a konkrétní postup ražeb v geotechnicky komplikovaném 
úseku ražeb. V oblasti nízkého nadloží byla etapovitě prováděna i kontrolní geofyzikální měření. Tato 
měření byla soustředěna především na identifikaci případných nadvýlomů v místech vynucených 
zastávek stroje mimo naplánované odstávky. Stručně je popsáno porovnání výnosů rubaniny při ražbě 
v uzavřeném módu s geologií zastiženou při ražbě NRTM. Uvedeny jsou dosavadní výsledky měření 
abrazivity hornin při ražbě pod vrchem Homolka. Popsány jsou také výsledky měření a opatření pro 
stabilizaci vjezdového portálu a specifika měření deformací povrchu při ražbě JTT.  

1. GEOTECHNICKÝ MONITORING RAŽEB KONVERTIBILNÍM EPBM NA TUNELU 
EJPOVICE 
Přestože se tunel Ejpovice nachází převážně v extravilánu a je ražen k okolnímu horninovému 
prostředí šetrnou metodou konvertibilního EPBM má geotechnický monitoring i na tomto projektu své 
samozřejmé opodstatnění. Článek se věnuje několika vybraným oblastem monitoringu, které jsou 
z nějakého pohledu specifické. 
Poněkud nečekané úkoly pro geotechnický monitoring přineslo především nestabilní prostředí 
tektonicky porušených, místy silně zvodnělých břidlic na úpatích táhlého vrchu Homolka a geologicky 
pestrá skladba úseku s nízkým nadložím mezi vrchy Homolka a Chlum. 

2. DODATEČNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM A GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ 
MEZILEHLÉHO ÚSEKU 
2.1 CHARAKTERISTIKA MEZILEHLÉHO ÚSEKU Z POHLEDU GTM 
- úsek délky 1 km mezi kopci Homolka a Chlum s nadložím od 1D do 2D, tj. 10 – 20 m 
- oproti relativně jednolitým masivům Homolky (proterozoické břidlice) a Chlumu (spility) má 
mezilehlý úsek značně pestrou geologickou skladbu 
- v profilu čelby dochází k častému střídaní různě zvětralých břidlic (často až R6), spilitů a v úseku 
cca 100 m neogénu; v nadloží silně zvětralé břidlice, lokálně spility, neogenní usazeniny, kvartér 
- křížení 3 místních komunikací, IS (VTL vodovod DN 400, VTL plynovod DN 80, tlaková kanalizace 
a další)  



 
Obrázek 1: Oblast nízkého nadloží při pohledu proti směru ražeb z úbočí kopce Chlum 

 

2.2 DODATEČNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM MEZILEHLÉHO ÚSEKU A DOPLNĚNÍ GTM 
Dodatečný průzkum (dále jen doprůzkum), prováděný v létě 2015, se soustředil především 
na upřesnění geologické skladby v geotechnicky nejkomplikovanějším úseku ražeb jižního i severního 
tunelového tubusu (dále jen JTT a STT). 
Vyjma dvojice horizontálních vrtů byly všechny vrty doprůzkumu využity i pro dokončení sítě objektů 
geotechnického monitoringu. Celkový rozsah doprůzkumu a objektů pro geotechnický monitoring 
v mezilehlém úseku je následující: 
- EXTENZOMETRY - 23 vrtů v rámci sedmi GT profilů, celkem 490 m. Pokud byly v profilu pouze osové 
extenzometry, byly vrty z průzkumných důvodů provedeny pod počvu tunelu, spodní část 
zainjektována a poslední kotva osazena cca 0,5 m nad vrchlík tunelu. 
- HYDROVRTY – 9 vrtů, celkem 270 m, v průběhu ražeb byly cyklicky využívány 2 ks dataloggerů 
s průběžným záznamem dat a dálkovým přenosem 
- INKLINOMETR – 1 vrt, 25 m. Sled horninového klínu mezi šachtou, propojkou a STT. 
- HORIZONTÁLNÍ VRTY – 2 x 50 m. Vrty provedeny ze dna šachty ve směru ražeb tunelu (blíže STT). 
Doprůzkum upřesnil geologické podmínky v mezilehlém úseku a včas poskytl údaje pro ražbu JTT 
v tomto úseku. Společně se zkušenostmi s dosavadní ražbou doprůzkum také jasně ukázal, že ani 
na okrajích mezilehlého úseku s nadložím kolem 20 m, ani na místech, kde ražba prochází zvětralými 
spility, nejsou podmínky vhodné pro bezpečné zastavení ražby a výměnu řezných nástrojů. Z tohoto 
důvodu byla provedena čtveřice podzemních stěn půdorysných rozměrů cca 4x15 m s hloubkou 
sahající minimálně do spodní poloviny výrubu JTT. Stěny sloužily pro bezpečné zastávky stroje 
v oblasti nízkého nadloží. Pro tato opatření se na stavbě vžilo označení „garáž“.  

2.3 PROPAD NA ZAČÁTKU MEZILEHLÉHO ÚSEKU 
Na začátku oblasti s nízkým nadložím byla provedena zastávka stroje z důvodu nutné údržby řezných 
nástrojů před průchodem ražeb pod místní komunikací. Od prvního místa stabilizovaného z povrchu 
byla ražba vzdálena více než 250 m. V profilu čelby se nacházely tektonicky silně porušené břidlice 
a přítok podzemní vody dosahoval doposud nejvyšších hodnot - 28 l/s. Údržba stroje se musela 
provést i přes nepříznivé podmínky, protože nebyl předpoklad zlepšení GT poměrů a cca 40 m před 
ražbou se nacházela místní komunikace křížená pod malým úhlem. 
V průběhu výměny nástrojů docházelo k tvorbě nadvýlomů před čelbu. Situace se zhoršila 
s obnovením ražby, kdy došlo v průběhu naplňování komory k dalším nadvýlomům, které byly pouze 
částečně zainjektovány. S odstupem jednoho měsíce po obnovení ražeb došlo k propagaci nadvýlomů 
na povrch. Kromě zmíněných nadvýlomů lze propad částečně přičíst patrně i sufozi při trvajících 
vysokých přítocích podzemní vody do komory stroje v době provádění nezbytné údržby. 

2.4 GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ 
Protože v nestabilním a nízkém nadloží nebylo možné zcela vyloučit další nebezpečné nadvýlomy, bylo 
rozhodnuto o provedení geofyzikálního měření (dále GFM) v celé oblasti nízkého nadloží. Do doby 
ukončení dílčích etap GFM platil v prostoru čelby a těsně za čelbou zákaz vstupu. 
Pro možnost co nejpřesnější interpretce výsledků GFM měření byla v celém úseku prováděna 
komparační georadarová měření před ražbou a po dokončení ražby vč. sekundární injektáže. Celý úsek 



nízkého nadloží byl měřen vysoce výkonným georadarem RTG s anténou 50 MHz a vysílačem s pulzem 
5 kV. 
Místa, kde byly georadarem zjištěny odchylky mezi oběma etapami měření a kde byla detekována 
možná rozvolnění masivu byla dále proměřena geoelektrickým profilováním - ERT. 
Ve dvou případech se výsledky metod velmi dobře shodovaly a naznačovaly možné rozvolnění 
pod povrchem. Na obou místech bylo rozvolnění masivu skutečně potvrzeno. Na jednom místě došlo 
před provedením sanace k propagaci na povrch, viz obrázek 3. Druhé místo bylo sanováno odkopem 
a dosypáním. 
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pravo propady vrstev v nadloží tunelu detekované georadarem (profil v ose JTT), vlevo anomálie v tomtéž místě na výstupu 
z elektrického profilování (příčný profil) 

 
Obrázek 3: Místo označeného rozvolnění podloží (nahnutý kolík) na základě GFM a následný 

propad před provedením plánované sanace 

 
Uvedená dvě místa však byla jedinými anomáliemi, které byly zjištěny v rámci geofyzikálního 
ověřování v oblasti celého nízkého nadloží a které byly potvrzeny. Po celou dobu ražby a následných 
GFM byl v oblasti čelby zákaz vstupu. Ražba tohoto dlouhého úseku ve složitém geologickém prostředí 
tak proběhla bezpečně a úspěšně.  

2.5 POROVNÁNÍ GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK ZASTIŽENÝCH PŘI RAŽBĚ NRTM A RUBANINY Z 
RAŽBY KONVERTIBILNÍM EPBM V REŽIMU CLOSE MODE 
Jediným způsobem pro pravidelné ověřování geologické skladby při ražbě konvertibilním EPBM je 
v podstatě geologická dokumentace rubaniny. Především při ražbě v uzavřeném modu je charakter 
rubaniny a původní horninové skladby zásadně rozdílný. 



Nejlepší srovnání tohoto aspektu na stavbě tunelu Ejpovice poskytly čelby při NRTM ražbě propojky 
TP6. 
Původní charakter mírně až silně zvětralých spilitů pevností R4-R5 je ražbou konvertibilním EPBM 
a transportem v natlakované odtěžovací komoře zcela pozměněn. Rubanina má charakter eluvia R6 
s občasnými úlomky hornin. Kromě odhadu původního charakteru horninové masivu je z rubaniny 
i relativně obtížné stanovení skutečné objemové hmotnosti hornin a zemin v profilu traťových tunelů. 

 
Obrázek 4: Část čelby při NRTM ražbě propojky č. 6 těsně před JTT 

 
Obrázek 5: Ukázky rubaniny odebrané při ražbě JTT v místě propojky č. 6 (rastr pokladu = 10 mm) 

3. DEFORMACE PORTÁLOVÉ STĚNY NA VJEZDOVÉM PORTÁLU 
Krátce po zahájení ražeb JTT došlo k poškození kořene minimálně jedné lanové kotvy stabilizující 
vjezdový portál. Nestabilita portálu byla nejprve signalizována geodetickým měřením a poté potvrzena 
dynamometry. 
Geodeticky je vjezdová portálová stěna sledována trigonometrickým měřením, kde jsou určovány 
absolutní prostorové změny (posuny) sledovaných bodů v trojrozměrných souřadnicích. Souřadnice 
bodů jsou vztaženy k projektované trase JTT. Ve výsledku jsou pak prezentovány relativní posuny 



orientované k trase. Přesnost trigonometrického měření je dána směrodatnou polohovou odchylkou 
0,5 mm.  

 
Obrázek 6: Náčrt portálové stěny – vjezdový portál 

V průběhu několika dní narostla deformace portálové stěny ve směru do jámy až o 50 mm a na dvojici 
dynamometrů poklesly kotevní síly až o stovky kN. V jednom případě poklesly síly ze 700 kN prakticky 
na nulu. Portálová stěna se v inkriminovaném místě nad tunelem doplnila o další měřicí profil a 
okamžitě se zvýšila četnost měření. Reakcí na výsledky měření byla dodatečná stabilizace portálové 
stěny 6 přídavnými rozpěrami opřenými do rámu pro start ražby konvertibilním EPBM. Na čtveřici 
rozpěr byly instalovány lisy s možností regulace a odečtu velikosti působící síly. Toto opatření bylo 
účinné a bezpečnost ražeb a portálové stěny byla zajištěna. 

 
Obrázek 7: Doplňování rozpěr opřených o startovací rám pro stabilizaci vjezdového portálu 



4. ABRAZIVITA HORNIN PŘI RAŽBĚ JTT 
Zkoušky abrazivity hornin se na tunelu Ejpovice provádí metodou CERCHAR dle normy ASTM D7625. 
Nejvíce zkoušek bylo zatím provedeno v břidlicích a prachovcích při ražbě pod vrchem Homolka. 
Abrazivita je značně proměnlivá, podobně jako vlastní kvalita a pevnost břidlic a prachovců a její 
hodnoty jsou v korelaci s množstvím žilného křemene zastiženého v rubanině. 

 
Obrázek 8: Výsledky měření abrazivity v břidlicích a prachovcích v JTT při ražbě pod vrchem Homolka 

 

5. DEFORMACE POVRCHU PŘI RAŽBĚ JTT 
S ohledem na nestabilní a nízké nadloží a na základě výsledků doprůzkumu byl geotechnický 
monitoring doplněn o rozsáhlé sledování deformací povrchu. Jeho součástí je síť bodů stabilizovaných 
nad tělesem tunelu, na kterých je geodetickými metodami sledována svislá deformace. Z důvodu 
zákazu vstupu do oblasti nad ražbou tunelu bylo nezbytné původní měření metodou nivelace nahradit 
trigonometrickým měřením výšek (3D nivelace). Tento způsob měření je bezkontaktní (bez nutnosti 
pohybu osob s nivelační latí v prostoru čelby), ale je třeba zavádět komplikovanější měřické postupy, 
aby bylo dosaženo stejné spolehlivosti výsledku, kterou standardně dosahuje nivelace. V daných 
podmínkách tunelu Ejpovice bylo nezbytné eliminovat i přírodní vlivy, které mají negativní dopad na 
měření. Největší problém byl s eliminací vlivu atmosférické refrakce (například při měření v letních 
měsících přes rozžhavené pole vzrostlého obilí) a vlivu způsobeného vegetací. V terénu to znamená 
individuálně koncipovat měření každého jednotlivého profilu přesně podle dané lokality, kde je 
umístěn. Pozorované deformace dosahují hodnot do 5 mm, kromě úseků s velmi obtížnými 
geotechnickými podmínkami, kde lokálně dosáhly hodnot v řádu cm. 
Nedílnou součástí měření na povrchu je také sledování objektů nacházejících se v poklesové kotlině či 
jejím v blízkém okolí, které probíhá měřickou metodou nivelace ze středu.  

6. ZÁVĚR 
V prvním roce ražeb tunelu Ejpovice geotechnický monitoring několikrát konkrétně dopomohl předejít 
blížícím se závažným nežádoucím jevům. V článku je popsána počínající nestabilita portálové stěny na 
vjezdovém portále a úspěšná geofyzikální identifikace rozvolněných zón v nadloží. Dalším přínosem 
bylo termínově náročné, ale včasné provedení doprůzkumu v oblasti nízkého nadloží a průběžný 
geotechnický sled ražeb, ostatních stavebních objektů i širšího okolí stavby.  



Přestože se razí šetrným způsobem konvertibilním EPBM a v extravilánu, je geotechnický monitoring 
tohoto tunelu zajímavou výzvou a přínosnou zkušeností. 
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