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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název stavby:                                Dálnice D3 Svrčinovec - Skalité

Ucelená časť stavby: Tunel Poľana

Místo stavby:                                  k.ú. Skalité

okres Čadca, VÚC Žilinský samosprávní kraj

Stavebník a budoucí správce:        Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Projektant tunelu:                           Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Zhotovitel stavby D3:                     „Sdružení D3 Svrčinovec – Skalité“

VÁHOSTAV – SK, a.s. 
Doprastav, a.s. 
STRABAG s.r.o. 
Metrostav a.s.  

Zhotovitel tunelu Poľana:               Doprastav, a.s. 

Metrostav a.s. 

Stavební dozor: Sdružení BAI 

BUNG Slovensko s.r.o. 

Amberg Engineering Slovakia s.r.o. 

INFRAPROJEKT s.r.o. 

Stavba je realizována ve smyslu smluvních podmínek žlutého FIDIC-u





ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Kategórie tunelu: 2T – 8,0 (STN 73 7507)

Návrhová rychlost: 80 km/h

Délková kategórie tunelu: střední

Výškové vedení trasy: 2,00 % 

Příčný sklon jízdního pásu: překlápění z 3,5 % na 3,0%

Celková délka tunelu: 898,10 m

Délka ražené části tunelu 860,60 m

Celková délka štoly: 900,31 m

Délka ražené části štoly: 575 m (bez průzkumné štoly)

Délky propojek: P1 26,92 m

P2 32,72 m

P3 24,87 m



Tunel Po ľana
Stavba je realizována na polovičný profil

Pravý jízdní pás- pravá tunelová roura: tunel s dočasným obousměrným provozem

Levý jízdní pás- úniková štola (v minulosti cca 300 m štoly vyraženo jako průzkumná štola, 
v budoucnu přebudování na levou tunelovou rouru)

Součástí tunelu budou rovněž 3 únikové cesty- propojky



Průzkumná
štola-300m Úniková štola – 403,70 m

PTR – 395,7 m



ZAJIŠTĚNÍ ZÁPADNÍHO PORTÁLU



ZAJIŠTĚNÍ ZÁPADNÍHO PORTÁLU

Levý bo ční svah
- svahování ve sklonu 1:2

Čelní portálová st ěna

1.etáž: 
- svahování ve sklonu 1:1 a 4:1
- stříkaný beton C 20/25 tl. 150mm na svahu 4:1 a tl. 100mm na svahu 1:1
- kari síť Ø8mm s oky 150x150mm
- zemní hřebíky Ø28mm dl. 3,0m, rastr 1,5x2,0m
- lanové pětipramencové kotvy s kotevními prahy:  F=500 kN, dl. 25m (dl. kořene 10m, volná       

délka 15m), 
- kotevní prahy: SB C 20/25 tl. min. 400mm, 2x kari síť Ø8mm 100x100mm, 

štětovnice LARSEN IIIn



ZAJIŠTĚNÍ ZÁPADNÍHO PORTÁLU

2.etáž: 
- sklon svahu 4:1
- SB C 20/25 tl. 150mm 
- kari síť Ø8mm s oky 150x150mm
- zemní hřebíky Ø28mm dl. 5,0m, rastr 1,5x2,0m
- lanové pětipramencové kotvy s kotevními prahy: F=500 kN, dl. 25m (dl. kořene 10m, volná 

délka 10m)

Pravý bo ční svah
- svahování ve sklonu 1:1 a 2:1
- stříkaný beton C 20/25 tl. 150mm na svahu 2:1 a tl. 100mm na svahu 1:1
- kari síť Ø8mm 150x150mm
- zemní hřebíky Ø28mm dl. 4,0-5,0m, rastr 1,5x2,0m



ZAJIŠTĚNÍ ZÁPADNÍHO PORTÁLU



ZAJIŠTĚNÍ ZÁPADNÍHO PORTÁLU



ZAJIŠTĚNÍ ZÁPADNÍHO PORTÁLU



ZAJIŠTĚNÍ ZÁPADNÍHO PORTÁLU



ZAJIŠTĚNÍ ZÁPADNÍHO PORTÁLU



ZAJIŠTĚNÍ ZÁPADNÍHO PORTÁLU



ZAJIŠTĚNÍ ZÁPADNÍHO PORTÁLU



ZAJIŠTĚNÍ VÝCHODNÍHO PORTÁLU



ZAJIŠTĚNÍ VÝCHODNÍHO PORTÁLU

- obdobné stavebně-technické řešení jako u západního portálu



ZAJIŠTĚNÍ VÝCHODNÍHO PORTÁLU



ZAJIŠTĚNÍ VÝCHODNÍHO PORTÁLU



ZAJIŠTĚNÍ VÝCHODNÍHO PORTÁLU



GEOLOGICKÉ POMĚRY

- jedná se o vnější část Západních Karpat – flyšové pásmo

- převládající horninové typy:
jílovce a pískovce (různý stupeň zvětrání)

- průnik podzemních vod do výrubu tunelu se předpokládá v zónách silně tektonicky 
porušených hornin
- masív rozčleněný v rovině osi tunelové roury na 10 kvázihomogénních bloků (KHB)



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY

- technologie ražby: NRTM
- dovrchní ražba ze západního portálu (2%)
- horizontální členění profilu: kalota, opěří a dno(spodní klenbu)
- vystrojovací třídy: 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 5/1 NZ(nouzový záliv), 5/2 NZ, 6/1                  

NZ, 6/2 NZ a 7 NZ
- plocha výrubu: závislá od vystrojovací třídy

- kalota cca 58m2, opěří 22m2, protiklenba 20m2

- v místě NZ: kalota 82m2, opěří 27m2, protiklenba 34m2

- rozpojování: strojní, trhací práce
- délky záběrů:

Vystrojovací t řída Kalota Op ěří Dno

VT 4 1,7-2,2 m 3,4-4,4 m max. 20 m

VT 5/1 1,3-1,7 m 2,6-3,4 m max. 10 m

VT 5/2 1,3-1,7 m 2,6-3,4 m max. 10 m

VT 6/1 1,0-1,3 m 2,0-2,6 m 4,0-5,2 m

VT 6/2 1,0-1,3 m 2,0-2,6 m 4,0-5,2 m

VT 7/1 0,8-1,0 m 1,6-2,0 m 3,2-4,0 m

VT 7/2 0,8-1,0 m 1,6-2,0 m 3,2-4,0 m

VT 7/3 0,8-1,0 m 1,6-2,0 m 1,6-2,0 m

VT 5/1 – NZ 1,3-1,7 m 2,6-3,4 m max. 15 m

VT 5/2 – NZ 1,3-1,7 m 2,6-3,4 m max. 15 m

VT 6/1 – NZ 1,0-1,3 m 2,0-2,6 m 4,0-5,2 m

VT 6/2 – NZ 1,0-1,3 m 2,0-2,6 m 4,0-5,2 m

VT 7 – NZ 0,8-1,0 m 1,6-2,0 m 3,2-4,0 m



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY

- strojní sestava:



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY-vystrojovací t řídy



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY-vystrojovací t řídy



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY

- příklad postupu ražeb ve VT 7/2



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY

Primární ost ění
- ocelové sít ě: Ø8mm-150x150mm

Ø6mm-150x150mm
Ø8mm-100x100mm 

- osazovány v jedné nebo dvou vrstvách
- velikost přesahů min. 300 mm v příčném i podelném směru

- příhradová výztuž typu BTX
- osazení v každém záběru kromě protiklenby

- stříkaný beton t řídy C20/25 
- nástřik v tloušťce 170 do 300mm (dle VT)

- systémové kotvení: SN dl. 4 a 6 m, IBO R32 délky 6 m

- stabilizaci klenby výrubu: vždy před výrubem dalšího záběru
- samozávrtné svorníky IBO R51L délky 9 m,
- ocelové jehly průměru 25 mm a délky 3,0 m a 4,0 m 



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY

Primární ost ění
- podélný řez primárním ostěním ve VT 5/1



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY
Příklad postupu vybudování primárního ostění (ve VT 5/1):

Postup prací v kalotě:

1. provedení vrtů a osazení ocelových jehel Ø25 dl. 3 m;

2. výlom kaloty: délka záběru 1,3 až 1,7 m (navrtání čelby podle vrtného schematu, nabíjení
vývrtů, trhací práce);

3. odvětrání pracoviště na čelbě tunelu, odtěžení rubaniny, strojní dočištění výlomu;

4. zajištění výrubu kaloty primárním ostěním:

a) v prvním záběru od čelby:

- nástřik líce výrubu stabilizační vrstvou ze SB tl. 25 mm a stabilizace plochy čelby SB tl.
50 mm dle potřeby;

- osazení vnějších ocelových sítí (1. sítě);

- osazení ocelového příhradového rámu (BTX) ;

- aplikace stříkaného betonu tl. 80 mm (1. vrstva).

b) ve druhém záběru od čelby:

- provádění vrtů, jejich vyplnění cementovou směsí a osazení svorníků typu SN

c) ve třetím záběru od čelby:

- osazení vnitřních ocelových sítí (2. sítě);

- dostříkání SB na finální tloušťku 170 mm (2. vrstva).



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY

Napojování sítí



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



ÚNIKOVÁ CESTA



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



RAŽBA PRAVÉ TUNELOVÉ ROURY



RAŽBA ÚNIKOVÉ ŠTOLY

- technologie ražby: NRTM
- dovrchní ražba ze západního portálu 
- osa únikové štoly je směrově i výškově souběžná s osou budoucí levé tunelové trouby a 

je odsazená o 2,4 m směrem k PTT. Výškově je v celé délce snížená o 0,15 m.
- horizontální členění profilu: kalota+opěří a dno(spodní klenbu)
- vystrojovací třídy: VT 4, 5, 6, 7, VT 4 výhybna, VT 5 výhybna a VT 6 výhybna
- plocha výrubu: závislá od vystrojovací třídy

- kalota+stupeň cca 16m2, protiklenba 2m2

- ve výhybně: kalota+stupeň 25m2, protiklenba 4,5m2

- rozpojování: strojní, trhací práce
- délky záběrů: 0,8-1,0 m ve VT 7 až 1,7-2,2m ve VT 4
- časté střídání jílovců a pískovců, z pískovcových vrstev značné přítoky podzemní vody 

do výrubu



RAŽBA ÚNIKOVÉ ŠTOLY

Primární ost ění
- ocelové sít ě: Ø8mm-150x150mm

Ø6mm-150x150mm
- osazovány v jedné nebo dvou vrstvách
- velikost přesahů min. 300 mm(2 oka) v příčném i podelném směru

- příhradová výztuž typu BTX
- osazení v každém záběru kromě protiklenby

- stříkaný beton t řídy C20/25 
- nástřik v tloušťce 120 až 180 mm (dle VT)

- systémové kotvení: SN dl. 2 a 3 m, IBO R32 délky 3 m

- stabilizaci klenby výrubu:
- samozávrtné svorníky IBO R51L délky 9 m,
- ocelové jehly průměru 25 mm a délky 3,0 m 



RAŽBA ÚNIKOVÉ ŠTOLY

- vzorový příčný řez VT 4

- vzorový příčný řez VT 7



RAŽBA ÚNIKOVÉ ŠTOLY



RAŽBA ÚNIKOVÉ ŠTOLY



RAŽBA ÚNIKOVÉ ŠTOLY



RAŽBA ÚNIKOVÉ ŠTOLY



RAŽBA ÚNIKOVÉ ŠTOLY

Snímek č. 50



Závěr

Problémy p ři realizaci díla: 
často a skokov ě měnící se geologie
větší podíl „t ěžkých“ vystrojovacích t říd
přítoky vody do díla



Děkuji za pozornost


