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Sekundární ostění

• Termín výstavby – primér i sekundér současně
(nouzový záliv)

• Organizace výstavby za TC (větrání, média)
• Členění – protiklenba, klenba (ozub), mezistrop
• Protiklenba – dělená nebo přejezdový most
• Izolace, pojistný systém
• Podélný profil – úklon 2,3% až 4,5%
• Směrové a výškové oblouky
• Napojení výklenků, TS, VZT šachty









Profilace

• finální reprofilační vrstva tl. min. 30mm se 
zrnitostí kameniva max. 4mm 

• Minimální poloměr křivosti primárního 
ostění je 200mm 

• Hloubka nerovností max. 10% délkového 
rozměru nerovnosti 

• V protiklenbě podkladní beton třídy C16/20 
v minimální tloušťce 95mm (maximální
mocnost 235mm)





Hydroizolace
• uzavřená celoplošná tlaková hydroizolace

z měkčeného PVC tl. 3mm s reflexní vrstvou
• Obvod hydroizolace ve standardním tunelovém 

profilu je 38,33m 
• Obvod hydroizolace v profilu nouzového zálivu 

je 41,16m 
• ochranná a drenážní vrstva  z netkané

geotextilie (min. 500g/m²)
• pojistný injektáží systém opakovatelný 

(16injektážních hadiček do čtyř krabic, v 
protiklenbě nejsou přístupné) 



Hydroizolace klenby







Protiklenba
• Nedělená
• Maximální tloušťka protiklenby je v tunelu v ose 

tunelu je 1930mm 
• průměrný pas cca 158m3 betonu C30/37-XC3, 

17 800kg výztuže, 112,7kg/m3 betonu
• délka jednoho pasu je 10,0m
• Spára pro napojení klenby je navržena 

„zazubená“ (systém pero a drážka) pro lepší
přenos smykových sil. 

• Polomontovaná armatura - výztuž v konstrukci je 
navržena s ohledem na rychlý postup prací v co 
největší míře prefabrikovaná, tj. svařované
armokoše a prefabrikované mřížoviny



Protiklenba
• Před realizací museli být vyřešeny tři základní problémy:
1) Negativní vliv betonáže takto masivní konstrukce (cca 160m3) samu 

na sebe – zejména vývinem hydratačního tepla,
2) Umožnění současného provádění ražeb a sekundárního ostění

tunelu,
3) Negativní vliv na organizování prací

Ad1) Řešení: v optimálním stanovení receptury betonové směsi 
v součinnosti s dodavatelem TBG BETONMIX a.s. a v technologie 
ukládání. Vývin hydratačního tepla resp. měřením teploty betonové
konstrukce (max. cca 50°C) 

Ad2) Rešení: montáž a provozování ocelového ženijního mostního 
provizoria délky 36m. Most tvořen dvěmi základními mostními poli 
délky 18m, třemi podpěrami těchto polí a dvěmi nájezdových 
rampami. Pro posun využívány dočasné podpěry s valivým 
uložením (válečková ložiska), přenosné hydraulické zvedáky 
(panenky), ojnice (zapřažená k naloženému nákladnímu 
automobilu) a stroje sloužící k výstavbě tunelu (ražení)

Ad3) Řešení: optimální organizace prací, předzásobení pracovišť před   
přesunem mostu



Protiklenba – pracovní cyklus

• Příprava a montáž „pyžma“ (pyžmo = podpěry 
ženijního mostu)

• Přesun mostu na dvě nová „pyžma“

• Montáž ramp



Protiklenba – pracovní cyklus



Protiklenba – pracovní cyklus

• Zprofilování a hydroizolace
• Montáž „čílek“ (čílko = čelní bednění protiklenby)
• Montáž výztuže ve dvou krajních pasech
• Betonáž



Protiklenba – pracovní cyklus







Protiklenba – pracovní cyklus

• Příprava dvou nových podpěr

• Demontáž střední podpěry

• Montáž výztuže a vybetonování středního pasu



Klenba
• Světlý líc klenby dán tvarem bednící formy 
• „Ozub“ = konzola na níž je uložen mezistrop
• Průměrný pas klenby 148m3 betonu C30/37 XF2 s 

přídavkem polypropylenových vláken do 2kg/m3, 
12 328kg samonosné výztuže, což je 83,3kg/m3 betonu 

• Požární odolnost konstrukce klenby je R 180 DP1  
• Minimální zaručená normová pevnost betonu v tlaku pro  

odbednění 8MPa a modul pružnosti 18GPa (přepočtem 
ze zkoušky Schmidtovým tvrdoměrem na čele ve 
vrchlíku klenby)

• světlé plochy betonu musely splňovat kategorii 
povrchové úpravy a požadavky pro podklad nátěrového 
systému





Bednění tunelové spojky a výklenku





Mezistrop
• Odvětrávání dopravního prostoru přes technologické

centrum (důvod: tunel s údolnicovým obloukem)
• Tvar konstrukce: v normálním profilu ze spodní i horní

strany zaklenutá (náběhy u podpor)
• Prostupy v mezistropu pro revizní a průlezné otvory a 

vzduchotechnické klapky 
• Průměrný pas 23m3 betonu C30/37 XF2 s přídavkem 

polypropylenových vláken do 2kg/m3, 2 310kg výztuže, 
což je 100,24kg/m3 betonu, Minimální tloušťka desky 
200mm 

• Uložení: kloubově na konzoly klenby prostřednictvím 
liniového elastomerového ložiska, v nouzovém zálivu 
zavěšen pomocí svislých táhel 

• Minimální zaručená charakteristická pevnost betonu v 
tlaku pro odbednění minimálně 23,0MPa (Modul 
pružnosti 25,5GPa) => 4 bednící formy ve tvaru stolu 
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ČÍSLA K ZAMYŠLENÍ



66m2



53,5m2



Poděkování spolupracovníkům:
• projektovému týmu 
• kolektivu dělnických profesí
• měřičskému kolektivu
• subdodavatelům
• kolegům ve Sdružení



Děkuji za pozornost.
Ing. Václav Dohnálek, VDohnalek@subterra.cz

Ing. Stanislav Kotouček, SKotouček@subterra.cz


