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GeologickGeologickéé podmpodmíínkynky

�� Velmi nVelmi níízkzkéé nadlonadložžíí v trase obou tunelv trase obou tunelůů, v rozmez, v rozmezíí 5 a5 ažž 21m21m
�� Tunely byly raTunely byly ražženy v prosteny v prostřřededíí neogennneogenníích jch jííllůů (brn(brněěnsknskéé ttééglygly))
�� NadloNadložžíí tvotvořřeno spraeno spraššovými hlovými hlíínami a navnami a naváážžkami o mocnosti 3 akami o mocnosti 3 ažž 10m, s 10m, s 

mmíísty zastisty zastižženými polohami zvodnenými polohami zvodněělých lých ššttěěrkrkůů aažž ppíískskůů



NavrNavržžený profil tuneluený profil tunelu



SekundSekundáárnrníí ostostěěnníí tunelutunelu

�� HlavnHlavníím nosným prvkem tunelu je m nosným prvkem tunelu je 
sekundsekundáárnrníí ostostěěnníí (prim(primáárnrníí ostostěěnníí
mměělo ze staticklo ze statickéého hlediska pouze ho hlediska pouze 
dodoččasnou funkci)asnou funkci)

�� SekundSekundáárnrníí ostostěěnníí je z rubovje z rubovéé
strany chrstrany chráánněěno proti pronikno proti pronikáánníí
podzemnpodzemníí vody vody celoplceloplášášťťovouovou
tlakovou tlakovou hydroizolachydroizolacíí z PVC foliez PVC folie

�� HydroizolaceHydroizolace je doplnje doplněěna na 
pojistným pojistným injektinjektáážžnníímm systsystéémemmem

�� SekundSekundáárnrníí ostostěěnníí tunelu sesttunelu sestáávváá
ze tze třříí ččááststíí, viz. obr. :, viz. obr. :
–– ProtiklenbaProtiklenba
–– KlenbaKlenba
–– MezistropMezistrop



SekundSekundáárnrníí ostostěěnníí –– protiklenbaprotiklenba

�� Z dZ důůvodu potvodu potřřeby soubeby souběěhu razhu razííccíích pracch pracíí a betona betonáážže byla v tunelu I zvolena e byla v tunelu I zvolena 
varianta v pvarianta v přřííččnnéém m řřezu s dezu s děělenou lenou protiklenbouprotiklenbou na dvna dvěě technologicktechnologickéé etapy, etapy, 
pracovnpracovníí spspáárou s ozubem ve strou s ozubem ve střředu edu protiklenbyprotiklenby a specia speciáálnlníími mi ššroubovanými roubovanými 
spojkami spojkami HalfenHalfen. Byl uplatn. Byl uplatněěn princip postupnn princip postupnéé betonbetonáážže s pe s přředstihem jednedstihem jednéé
poloviny ppoloviny přřed druhou. ed druhou. 



�� Pro spojenPro spojeníí etap v petap v přřííččnnéém m řřezu byla pouezu byla použžititáá v hornv horníí i dolni dolníí zzóónněě specispeciáálnlníí
výztuvýztužž –– spojky spojky HalfenHalfen (HBS(HBS--O5, typ B). O5, typ B). 



PrPrááce na betonce na betonáážži i protiklenebprotikleneb sestsestáávaly z tvaly z těěchto pracovnchto pracovníích operacch operacíí ::
�� vyvyččiiššttěěnníí a a úúprava dnaprava dna
�� ppřřevzetevzetíí zaizolovanzaizolovanéého ho úúseku a jeho zamseku a jeho zaměřěřeneníí
�� ochrana izolaochrana izolaččnníí ffóólie lie geotextiligeotextiliíí a betonovou mazaninoua betonovou mazaninou
�� montmontáážž bednbedněěnníí a jeho fixacea jeho fixace
�� montmontáážž betonbetonáářřskskéé výztuvýztužžee
�� kontrola bednkontrola bedněěnníí –– poloha, npoloha, náávaznost; ovaznost; oššetetřřeneníí bednbedněěnníí ochranným prostochranným prostřředkemedkem
�� betonbetonáážž konstrukce, hutnkonstrukce, hutněěnníí betonovbetonovéé smsměěsisi
�� odbednodbedněěnníí konstrukcekonstrukce
�� ooššetetřřovováánníí povrchu betonovpovrchu betonovéé konstrukcekonstrukce

Na jeden pas prNa jeden pas průůmměěrnrněě spotspotřřebovebovááno: no: 
�� v 1. etapv 1. etapěě 5m5m33 podkladnpodkladníího betonu, 70mho betonu, 70m33 konstrukkonstrukččnníího betonu, 8500 kg výztuho betonu, 8500 kg výztužžee
�� v 2. etapv 2. etapěě 5m5m33 podkladnpodkladníího betonu, 87mho betonu, 87m33 konstrukkonstrukččnníího betonu, 10000 kg výztuho betonu, 10000 kg výztužžee
CelkovCelkováá spotspotřřeba: eba: 
�� podkladnpodkladníí beton (C16/20): 1086mbeton (C16/20): 1086m33

�� konstrukkonstrukččnníí beton (C30/37): 16460mbeton (C30/37): 16460m33

�� výztuvýztužž (o(ocel B 500 B (10cel B 500 B (10 505.9)505.9)): 1818841kg ): 1818841kg 



ZkuZkuššenosti z realizace enosti z realizace protiklenbyprotiklenby

�� SpojovSpojováánníí HalfenuHalfenu ((ššroubovroubováánníí))
-- nutnnutnéé protahovprotahováánníí zzáávitvitůů

�� NapNapáájenjeníí hydroizolacehydroizolace
-- popošškozovkozováánníí hydroizolacehydroizolace (p(přři vyti vytěžěžovováánníí zeminy v 2. etapzeminy v 2. etapěě))

�� PPřříívaly vodyvaly vody
-- nadzvednadzvedáánníí podkladnpodkladníího betonu (nutnho betonu (nutnáá opopěětovntovnáá betonbetonáážž))







SekundSekundáárnrníí ostostěěnníí -- klenbaklenba

PrPrááce na betonce na betonáážži horni horníích kleneb sestch kleneb sestáávaly valy 
z tz těěchto pracovnchto pracovníích operacch operacíí ::

�� Profilace Profilace –– vyrovnvyrovnáánníí podkladupodkladu
�� MontMontáážž hydroizolahydroizolaččnníího souvrstvho souvrstvíí
�� MontMontáážž armatury klenbyarmatury klenby
�� GeodetickGeodetickéé ustavenustaveníí pojpojíízdnzdnéé bednbednííccíí

formyformy
�� BetonBetonáážž pasu klenbypasu klenby
�� PevnostnPevnostníí zkouzkoušška betonuka betonu
�� OdbednOdbedněěnníí a posun formya posun formy
�� PracovnPracovníí cyklus byl jeden tunelový pas cyklus byl jeden tunelový pas 

za tza třři dny pi dny přři jednosmi jednosměěnnnnéém provozum provozu

Na jeden pas prNa jeden pas průůmměěrnrněě spotspotřřebovebovááno: no: 
�� 170m170m33 konstrukkonstrukččnníího betonu, 13000 kgho betonu, 13000 kg

výztuvýztužžee
CelkovCelkováá spotspotřřeba: eba: 
�� konstrukkonstrukččnníí beton (C30/37): 17712mbeton (C30/37): 17712m33

�� výztuvýztužž (o(ocel B 500 B (10cel B 500 B (10 505.9)505.9)): 1320353,45kg ): 1320353,45kg 





SekundSekundáárnrníí ostostěěnníí -- mezistropmezistrop

�� PoslednPosledníí ččááststíí sekundsekundáárnrníího ostho ostěěnníí bylo bylo 
provprováádděěnníí monolitckýchmonolitckých mezistropmezistropůů

�� Mezistrop slouMezistrop sloužžíí k odvk odvěětrtráávváánníí
dopravndopravníího prostoru pho prostoru přřes VZT klapkyes VZT klapky

�� Je kloubovJe kloubověě ulouložžen na konzolen na konzoláách a v ch a v 
poli jepoli ješšttěě zavzavěěššen pomocen pomocíí svislých svislých 
ttááhel do konstrukce klenbyhel do konstrukce klenby

�� K betonK betonáážži byl vyui byl využžit systit systéém m ččtytyřř
podppodpěěrných bednrných bednííccíích stolch stolůů a jednoho a jednoho 
manipulamanipulaččnníího vozho vozííku, který slouku, který sloužžil k il k 
vodorovnvodorovnéému pmu přřesunu stolesunu stolůů a a 
vertikvertikáálnlníímu pmu přřesunu armaturyesunu armatury

�� PrPrááce vce vžždy probdy probííhaly na jednom stole, haly na jednom stole, 
zatzatíímco na zbývajmco na zbývajííccíích tch třřech dochech docháázelo zelo 
ke zrke zráánníí betonu  betonu  



PrPrááce na betonce na betonáážži mezistropu sesti mezistropu sestáávaly z tvaly z těěchto pracovnchto pracovníích operacch operacíí ::
�� bednbedněěnníí mezistropu sekundmezistropu sekundáárnrníího ostho ostěěnníí
�� montmontáážž výztuvýztužže, osazene, osazeníí kotevnkotevníích prvku pro upevnch prvku pro upevněěnníí ttááhelhel
�� kontrola bednkontrola bedněěnníí –– poloha, npoloha, náávaznost; ovaznost; oššetetřřeneníí bednbedněěnníí ochranným prostochranným prostřředkemedkem
�� betonbetonáážž konstrukcekonstrukce
�� ooššetetřřovováánníí povrchu betonovpovrchu betonovéé konstrukcekonstrukce
�� osazenosazeníí ttááhelhel
�� odbednodbedněěnníí mezistropumezistropu

Na jeden pas prNa jeden pas průůmměěrnrněě spotspotřřebovebovááno: no: 
�� 21m21m33 konstrukkonstrukččnníího betonu, 2200 kg výztuho betonu, 2200 kg výztužžee

CelkovCelkováá spotspotřřeba: eba: 
�� konstrukkonstrukččnníí beton (C30/37): 2299,5mbeton (C30/37): 2299,5m33

�� výztuvýztužž (o(ocel B 500 B (10cel B 500 B (10 505.9)505.9)): 236633,37kg ): 236633,37kg 















�� PrvPrváá protiklenba (blok Iprotiklenba (blok I--119, 1. etapa) byla zabetonovan119, 1. etapa) byla zabetonovanáá dne 27.5.2009dne 27.5.2009

�� PoslednPosledníí mezistrop (blok Imezistrop (blok I--14) byl zabetonov14) byl zabetonováán dne 19.12.2010n dne 19.12.2010

BetonBetonáážž sekundsekundáárnrníího ostho ostěěnníí
tunelu Itunelu I



Pohled do tunelu s dokonPohled do tunelu s dokonččeným eným 
sekundsekundáárnrníím ostm ostěěnníímm







Fotodokumentace Fotodokumentace –– tunel Itunel I































DDĚĚKUJI ZA POZORNOSTKUJI ZA POZORNOST


