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NÁVRH REKONSTRUKCE TUNELU JABLUNKOV

(Tunel Kalchberg 1870)

(1917)



III. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR



ÚVOD K PROJEKTU REKONSTRUKCE

• PROJEKT REKONSTRUKCE JEDNOKOLEJNÉHO  ŽELEZNIČNÍHO 
TUNELU Z ROKU 1917, KTERÝ BYL VYRAŽEN ANGLICKOU 
MODIFIKOVANOU METODOU

• OSTĚNÍ BYLO Z KAMENE  Z MÍSTNÍHO LOMU

• VÝŠKA NADLOŽÍ OD 8 DO 24 m

• DÉLKA  TUNELU JE 576 m

• ROZŠÍŘENÍ STARÉHO TUNELU NA DVOUKOLEJNÝ TUNEL

• CELKOVÁ PLOCHA VÝRUBU JE 91m2

• RAŽBA ROZŠÍŘENÍ PROBÍHALA DLE ZÁSAD NRTM



� V roce 1939 byla v obou tunelech odpálena nálož,
což způsobilo zával s prolomením nadloží (dosahuje
až 24 m) a propad státní silnice, vedené nad
tunelem.

� Tato destrukce byla již v roce 1940 opravena
zásypem kráteru v nadloží a opravením ostění.

� Později došlo také k přestavbě některých tunelových
pasů – poslední rekonstrukce v roce 1999 (u
některých byla dodatečně zřízena spodní klenba).

HISTORIE TUNELU JABLUNKOV



� Byly prováděny injektáže ostění, odvodňovací vrty a rovněž
nové vyspárování zdiva. Mezi některými pasy byly zřízeny
svodnice pro odvodnění líce ostění.

� V roce 1971 byl v tunelu zřízen železniční svršek ze
zabetonovaných pražců. Ten se však neosvědčil, a proto byl v
roce 1987 nahrazen klasickou konstrukcí z dřevěných pražců
ve štěrkovém loži.

� Problémem však zůstával průjezdný profil tunelů, který byl
pro provoz s elektrickou trakcí nevyhovující (traťová rychlost
v daném úseku – 80 km/hod.).

� Okolní masiv přestrojovaného tubusu je původní historickou
ražbou, kdy při inženýrsko-geologických dokumentacích čeleb
byly nezřídka zaznamenávány historické nadvýlomy
rozličných objemů, značně narušen.

HISTORIE TUNELU JABLUNKOV



� Konečné řešení nového návrhu bylo nakonec odsouhlaseno
jako přestavba tunelu č. II na tunel dvoukolejný

� Část tunelu č. I by měla sloužit jako úniková štola v případě
mimořádných událostí.

� Na rekonstrukci se podílejí firmy METROPROJEKT, SUBTERRA,
FIRESTA, OHL ŽS a EIFFAGE.

� Nový dvoukolejný tunel délky 612 m je směrován přímo, jeho
maximální stoupání k vrcholu nepřesáhne sklon 2‰, spodní
klenba je po celé délce a je navržena rovněž uzavřená mezilehlá
hydroizolace.

HISTORIE TUNELU JABLUNKOV



POSTUP RAŽBY NOVÉHO TUNELU JABLUNKOV

I. II. III.

Plánovaný postup při rekonstrukci:

I.– zajištění části opěří starého tunelu, vyražení kaloty a rozebrání kamenné klenby

II.- zpětnou ražbou vyrazit spodní lávku a uzavřít profil v primárním ostění

III.- instalace hydroizolace a betonáž definitivního ostění



Časový postup prací během rekonstrukce 

11/2007  Zahájení rekonstrukce

5/2008    Havárie č. 1

4/ 2009   Havárie č.2

6/2009    Prorážka

11/2009  Havárie č. 3

2/2011    Gravitační injektáž cementopopílkovou směsí

5/2011    Ražba s členěným výrubem a zajištěním pomocí Hebrex

8/2012    Dokončená ražba a betonáž definitivního ostění

6/2013    Uvedení do provozu



První havárie Jablunkov 2008



UPRAVENÝ POSTUP RAŽBY NOVÉHO TUNELU JABLUNKOV



Druhá havárie v tunelu

04/2009- nestabilita čelby



� 15.11.2009 vznik mimořádné události

� Zavalení 96m díla

� K zavalení došlo při ražení jádra a protiklenby

� Byla odstraňována protiklenba kaloty

� Byly dodrženy všechny zásady pro ražbu a 

vyztužování-neudělána žádná technologická chyba

� Primární ostění bylo porušeno v levé části opěry

� Čelo závalu a tunel byl zajištěn betonovou stěnou a 

podpěrami

Popis třetí havárie na tunelu



PODÉLNÝ ŘEZ ZAVALENÝM DÍLEM

ZÁVALOVÝ KUŽEL 1. ZÁVALOVÝ KUŽEL 2. Betonová zátka + 
pižma



Výsledky konvergenčního měření před havárií



Výsledky konvergenčního měření před havárií
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Letecký pohled na havárii



Prolomení 96m primárního ostění



Foto z místa vzniku havárie-cca 15 min před zřícením



SITUACE V MÍSTĚ ZÁVALU



ZAMĚŘENÍ  V MÍSTĚ ZÁVALU



Závalový svah na jablunkovské straně



Stavba opěrné a rozpínací stěny



Stavba opěrné a rozpínací stěny



GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY

� Ražba probíhala převážně v jílovcích různé kvality

� Návrh vycházel z doplňkového průzkumu v roce 2008

� Po mimořádné události byl proveden další průzkum

� Zastižené horniny vykazovaly vysoký stav degradace
vlivem působení vody

� Přetvárné vlastnosti degradovaly z 370 MPa na 6 – 15
MPa (modul pružnosti)

� Vzorky jílovců se chovaly kontraktantně

� Po obnovení ražby byly provedeny další zkoušky



Roky
Objemová 

tíha
Deforma ční 

modul
Soudržnost

Úhel vnitřního 
tření

2008 21,5 kN/m3 374 MPa 25 kPa 28°

2010 21 kN/m3 8-15 MPa 5-15 kPa 22°

2012 21 kN/m3 10-11 MPa 2 kPa 20°

Vývoj deformačních a smykových parametrů dle 
jednotlivých průzkumů



NUMERICKÝ MODEL

� Pro zjištění mechanizmu porušení byly sestavený 
matematické modely

� Využití sw. Plaxis 8 a Plaxis 3Dtunnel

� V prostorovém modelu byl simulován postup ražby

� Byly sestaveny dva modely podle různých průzkumů

� Vyhodnocovaly se deformace a vnitřní síly
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NUMERICKÝ MODEL



TOTÁLNÍ POSUNY – 3D MODEL



TOTÁLNÍ POSUNY - SMĚRY POSUNŮ DLE MODELU 



TOTÁLNÍ POSUNY – 3D MODEL









ZÁVĚR

� Výsledek simulací jednoznačně potvrdil, že došlo k výrazné

degradaci pevnostních a přetvárných vlastností

� Degradace nastala vlivem dlouhodobého působení vody

� Říjen 2009 byl srážkové nadprůměrný a spadlo až o 200% více

srážek

� Iniciačním impulsem vzniku závalu bylo nejpravděpodobněji

náhlé výrazné zvýšení pórových tlaků v měkkých jílovcích a

ztráta jejich pevnosti


