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Tunel Tunel HorelicaHorelica



� Parametry tunelu:

̵ Obousměrný tunel délka 605 m

̵ Kategorie tunelové trouby T9,5 (šířka mezi obrubníky)

̵ Převládající sklon 4 %

̵ Světlá šířka tunelu 11, 8 m

̵ Šířka chodníku 2 x 1,0 m

̵ Výška průjezdného profilu 4,5 m + 0,3 m

̵ Počet únikových cest 2

̵ Paralelní úniková chodba délka 350 m

� Výstavba tunelu v letech 2000 až 2003, zkušební provoz v říjnu 2004

� Do trvalého užívání byl tunel uveden 1. května 2005

Tunel Tunel HorelicaHorelica



Pohled na východní portál Žilina

Tunel Tunel HorelicaHorelica



Pohled na západní portál Čadca



Pohled do tunelové trouby



Pohled do únikové chodby v místě propojky



Pohled na výklenek u propojky č. 2



� Mořské sedimenty (jílovce a pískovce)

� Jádrové vrty

� Průzkumná štola (225 m)

� Zjištěny složité geologicko-tektonické poměry

̵ Staré blokové poruchy

̵ Rozsáhlá sesuvná území

̵ Tektonické poruchy

̵ Málo propustné souvrství

InInžžžžžžžženýrskoenýrsko --geologickgeologick éé pompoměěěěěěěěryry



InInžžžžžžžženýrskoenýrsko --geologickgeologick éé pompoměěěěěěěěryry

Podélný řez s geologii



InInžžžžžžžženýrskoenýrsko --geologickgeologick éé pompoměěěěěěěěryry

Geologická porucha 3/2001



InInžžžžžžžženýrskoenýrsko --geologickgeologick éé pompoměěěěěěěěryry

Propad na terénu vyvolaný poruchou 3/2001



� Složitá geologie

� Nutno odvodnit

� Hluboký a plošně rozsáhlý zářez délky 160 m a výšky až 15 m

� Zajištěn kotveným ŽB roštem

̵ 6 kotvených podélných trámů

̵ Svislá ztužující žebra

̵ Hřebíky a mikropiloty

PortPort áál l ČČČČČČČČadcaadca



Celková situace stavby

PortPort áál l ČČČČČČČČadcaadca

� Sesuvné oblasti zejména v prostoru portálu Čadca



Situace okolí portálu Čadca

PortPort áál l ČČČČČČČČadcaadca

� Sesuvné oblasti zejména v 
prostoru portálu Čadca



Situace 
odvodnění
portálu Čadca



PortPort áál l ČČČČČČČČadcaadca

Příčné řezy stavební jámou



PortPort áál l ČČČČČČČČadcaadca

Spodní zajišt ění

�Horninové kotvy trvalé 6-ti pramencové s injektovaným kořenem dl. 9 m

�1 řada

�Počet kotev 58 ks, délka 25 m, 500 kN

Horní zajišt ění

�Horninové kotvy trvalé 6-ti pramencové s injektovaným kořenem dl. 9 m

�2 – 6 řad

�Počet kotev 345 ks, délka 11 - 31 m, 500 kN



PortPort áál l ČČČČČČČČadca adca -- výstavbavýstavba

Pohled na vyústění
odvodňovacího vrtu 6/98

Práce na prvním 
kotevním prahu 6/98



PortPort áál l ČČČČČČČČadca adca -- výstavbavýstavba

Zajištění stavební jámy 8-9/98



PortPort áál l ČČČČČČČČadca adca -- výstavbavýstavba

Portál budoucího tunelu 4/99

Pohled na zajištění svahu 4/99



PortPort áál l ČČČČČČČČadca adca -- výstavbavýstavba

Výstavba III. Etapy zajištění
stavební jámy

Pohled na zajištění stavební
jámy 4/1999



PortPort áál l ČČČČČČČČadca adca -- výstavbavýstavba

Pohled na staveniště



PortPort áál l ČČČČČČČČadca adca -- výstavbavýstavba

Pohled na staveniště 1/2002



Výstavba Výstavba –– šštolatola

Štola 1/2003

Portál 6/2003



VýstavbaVýstavba

Pohled na portál Čadca 6/03



� Sledování deformací zajištění stavební jámy

� Měření sil v kotvách

� Inklinometrické měření

� Konvergenční měření v tunelové troubě

� Konvergenční měření v únikové chodbě

Geotechnický monitoringGeotechnický monitoring



Geotechnický monitoringGeotechnický monitoring

Měření sil na kotvách



Geotechnický monitoringGeotechnický monitoring

Rozmístění geodetických značek



� Koncepce s dvěma tunelovými troubami XX v současnosti v 
provozu pouze pravá tunelová trouba s obousměrným provozem

̵ Intenzivní zatížení dopravou - cca 20 - 25 tis. vozidel za 24 hod

̵ Předpokládaná definitivní úprava portálu Čadca

PPřřřřřřřředpokledpokl áádandanáá definitivndefinitivn íí úúprava portprava port áálulu



SouSouččččččččasný stavasný stav

Pohled na portál Čadca 10/2009



SouSouččččččččasný stavasný stav

Pohled na spodní zajištění u portálu Čadca



Detaily spodního zajištění u portálu Čadca



SouSouččččččččasný stavasný stav

Současný stav



SouSouččččččččasný stavasný stav

Současný stav



SouSouččččččččasný stavasný stav

Současný stav



SouSouččččččččasný stavasný stav

Současný stav



SouSouččččččččasný stavasný stav

Současný stav
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