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INTRODUCTION

The alignment of the Malá Huba tunnel passes under a northern
spur of Malá Huba hill (415m a.s.l.), which is part of rugged Zábřeh
Upland. This spur is lined on the west, north and east by the Morav-
ská Sázava River. The floor of the river valley is at an altitude of
316 to 317m a.s.l.

The rock massif found along the tunnel route is a crystalline com-
plex consisting of phyllites in shades of grey to grey-black colour.
The rocks have developed intensive foliation. The strike and dip of
the foliation surfaces often vary as a result of folding processes. 

The tunnel construction comprises two cover-and-cut sections
and a section built by the New Austrian Tunnelling Method
(NATM). 

The total length of the tunnel of 324m comprises 12m long cover-
and-cut sections at the entrance and exit portal respectively. 

The tunnel is excavated uphill, in the direction from the exit por-
tal to the entrance portal. The excavation starts from a pre-portal
open cut. In the beginning a top-down excavation sequence is used,
with the excavation carried out under so-called “turtle shell”, becau-
se of shallow overburden conditions.     

TURTLE SHELL SYSTEM

The “turtle shell” structure is a temporary concrete structure
(C 16/20) carrying the loading imposed by the backfill until the
excavation under the shell and casting of permanent lining is com-
pleted. The shell is cast on a mould created by excavating a con-
struction trench (a pre-cut) with the bottom shaped to follow the
contour of the upper surface of the final lining. Considering the
potential for inaccuracies in the shape, the excavated contour height
is exagerated by 100mm compared with the designed contour. About
6m long sections of the excavated ground surface are consecutively
covered by a layer of C 7.5/10 blinding concrete, using wooden tem-
plates. The blinding concrete surface is covered with a separation
membrane. Reinforcement of the vault (the shell) is placed on the
separation membrane. The casting is carried out in blocks, in a stag-
gered sequence. When the whole length of the shell is complete,
before the excavation starts, the backfill of the shell is carried out up
to a designed level. The excavation underneath the shell umbrella
follows. Quality surface for installation of waterproofing layers is
guaranteed thanks to the application of the separation membrane
before the reinforcement is placed and the “turtle shell” cast. The
shell provides protection of the top heading excavation, which is
carried out along its whole length. The subsequent bench excavati-
on support, however, is secured by the NATM principles, i.e. spray-
ed concrete and wire mesh with anchors. The portal slope is sup-
ported by a gabion wall built at its base. 

MINED TUNNEL

The tunnel is excavated using the NATM. Three basic technologi-
cal NATM excavation classes were determined with respect to the
geotechnical conditions identified by detailed geological explorati-
on. Modifications of the classes in some sections (modified lengths
and numbers of anchors, absence of invert) were agreed between
representatives of the client, designer’s supervision representative
and contractor according to geotechnical conditions encountered by
the excavation.

ÚVOD

Trasa tunelu Malá Huba prochází pod severním výběžkem vrchu
„Malá Huba“ s nadmořskou výškou cca 415 m n. m. a je součástí čle-
nité Zábřežské vrchoviny, která je v těchto místech ze severu ohrani-
čena průlomovým údolím Moravské Sázavy. Ze západu, severu
a východu je výběžek u paty obtékán řekou Moravská Sázava, jejíž
údolní niva leží v nadmořské výšce cca 316 – 317 m n. m.

Horninový masiv v trase tunelu vytváří krystalinikum tvořené fylity
v různých odstínech šedé až šedozelené barvy. Horniny mají vyvinu-
tou výraznou foliaci. Směr a sklon foliačních ploch se však často mění,
což je způsobeno provrásněním hornin.

Konstrukce tunelu je tvořena dvěma úseky budovanými v otevřené
stavební jámě a úsekem raženým novou rakouskou tunelovací meto-
dou (NRTM).

Celková délka tunelu je 324 m, z toho hloubená část 12 m na vjez-
dovém a 12 m na výjezdovém portálu.

Ražba tunelu probíhá dovrchně směrem od výjezdového k vjezdo-
vému portálu. Je zahájena z předportálového zářezu a zpočátku pro-
bíhá vzhledem k nízkému nadloží pod ochranou konstrukce „želvy“.

SYSTÉM ŽELVA

Konstrukce želvy je navržena z železobetonu C 16/20. Jedná se
o dočasnou konstrukci, která přenáší zatížení nad násypem, před vyra-
žením tunelu a vybudováním definitivního ostění. Konstrukce se beto-
nuje na terén upravený do tvaru vnějšího líce definitivního ostění.
Vzhledem k možným nepřesnostem při tvarování rostlého terénu je
projektovaný tvar nadvýšen o 100 mm. Upravený terén se vytvaruje
vrstvou vyrovnávacího betonu C 7,5/10 v úsecích délky cca 6 m podle
dřevěných pomocných šablon. Na vyrovnávací beton se položí sepa-
rační fólie, jejíž použití zajišťuje snadné oddělení materiálu při výrubu
kaloty pod želvou.

Na separační fólii se montuje výztuž klenby. Betonáž probíhá po
blocích šachovnicově. Po vybetonování konstrukce želvy v celé délce
je před zahájením ražby proveden zpětný zásyp do projektem navrže-
né úrovně. Pak probíhá ražba kaloty pod ochranou konstrukce želvy.
Použití separační fólie před montáží výztuže a betonáží konstrukce
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Obr. 1 Výkop zářezu vjezdového portálu
Fig. 1 Open cut for the entrance portal
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želvy zajišťuje kvalitní povrch pro instalaci hydroizolace. Pod ochra-
nou konstrukce želvy je v celé délce vyražena kalota. Ražba jádra již
probíhá dle zásad NRTM, tj. po záběrech zajišťovaných stříkaným
betonem se sítí a kotvami. Portálový svah je v patě zajištěn gabiono-
vou zdí.

RAŽENÝ TUNEL

Tunel je ražen novou rakouskou tunelovací metodou. Pro geotech-
nické podmínky zastižené v rámci podrobného geotechnického prů-
zkumu byly stanoveny tři základní technologické třídy výrubu NRTM.
Podle geotechnických podmínek bezprostředně zastižených při ražbě
byly po dohodě s kompetentními zástupci objednatele, AD projektan-
ta a zhotovitele modifikovány technologické třídy výrubu NRTM
v některých úsecích ražby tunelu (délky či počty kotev, absence
protiklenby).

Výrub je členěn na kalotu, jádro a počvu, čemuž odpovídá druh
výrubu B „Členěný výrub“. To znamená zajištění výrubu po každém
záběru. Rozpojování hornin je prováděno s použitím trhacích prací. Po
odstřelu a po odvětrání díla je rubanina nakládána nakladačem a odvá-
žena nákladními automobily na deponii. Následně jsou osazeny prvky
primárního zajištění výrubu, definované technologickou třídou výrubu
NRTM. Přitom dochází k úplnému přerušení cyklu ražení a okamžité-
mu zabezpečení výrubu až k čelu, po každé etapě výrubu.

OSTĚNÍ TUNELU

Primární ostění je tvořeno stříkaným betonem C16/20 se sítí, pří-
hradovými  nosníky a kotvami. Stříkaný beton v tloušťkách dle tech-
nologických tříd NRTM 150, 200 a 250 mm, sítě KARI 150 x 150 x 6
mm, kotvy SN a HUS délky 4 event. 3 m, kotvy IBO délky 8 m, pří-
hradové nosníky H=100, 120 a 150 mm a předrážené jehly.

Ostění tunelu je dvouplášťové s mezilehlou izolací. Požadovanou
třídu vodotěsnosti „O“ dle TKP 20 zajišťuje mezilehlá izolace 
tl. 2 mm opatřená navíc signální vrstvou, umístěná po obvodu horní
klenby tunelu. Voda je po izolaci svedena do boku k patě klenby,
kde je umístěna boční podélná  tunelová drenáž DN 200 mm. Podél-
ný sklon tunelu umožňuje průběžné podélné odvodnění na bocích
tunelu a voda je odváděna boční tunelovou drenáží k výjezdovému
portálu tunelu. Případné průsaky dnem tunelu jsou odváděny 
střední tunelovou drenáží PE DN 350 mm rovněž k výjezdovému
portálu.

Definitivní ostění z monolitického železobetonu C 25/30 – XC1,
XF1, minimální  tloušťky 350 mm, je realizováno do ocelového, hyd-
raulicky ovládaného bednění.

Základové pasy z železobetonu C25/30 – XC1, XF1, XA1. Výztuž
jak základových pasů, tak opěr i klenby je z oceli  10 505 R, nebo BST
500 S, KR. Délka pasů je stanovena na 10 m, tomu je přizpůsobeno
rozmístění záchranných výklenků po 20 m. Pracovní (resp. dilatační)
spáry mezi jednotlivými sekcemi betonáže budou v líci tunelu přizná-
ny jako drážky lichoběžníkového průřezu, v případě dilatačních spar
budou překryty trvale pružným tmelem.

The excavation face is divided into the top heading, bench and
invert. This division corresponds to the B-type of excavation, i.e.
“Serial Excavation”. This means that the excavation is supported
after each advance of the face. Rock disintegration is by drill-and-
blast. After the blasting and defuming, muck is loaded by a loader
and transported to a stockpile by lorries. Installation of the excava-
tion primary support elements defined by the technological NATM
excavation class follows. The excavation cycle is completely sus-
pended after each excavation face advance to allow immediate
installation of the support means up to the face. 

TUNEL LINING

The primary liner consists of sprayed concrete C16/20 (150, 200
or 250mm thick layers, depending on the NATM class) with KARI
welded mesh (150x150x6mm), lattice girders (H=100, 120 or
150mm), anchors (8m long IBO-anchors) and spiles.

The tunnel lining has two passes, with an intermediate waterpro-
ofing system. The required waterproofing degree “O” defined by
technical specifications TKP20 is ensured by a 2mm thick membra-
ne provided with a signalling layer. The membrane is applied to the
upper vault. Water is directed to the sides, to DN 200mm drains laid
at the springing level. The longitudinal gradient of the tunnel allows
continuous drainage along the tunnel sides, evacuating water to the
exit portal. Contingent seepage through the bottom is evacuated
through a PE DN 350mm central tunnel drain, also toward the exit
portal. 

The minimally 350mm thick C 25/30 – XC1, XF1 reinforced
concrete lining is cast behind hydraulically controlled steel form-
work. Reinforced concrete C25/30 – XC1, XF1, XA1 is used for the
strip footings. Steel grade 10 505 R or BST 500 S, KR is used for
reinforcement of the strip footings, side walls and vault. A length of
10m is designed for the casting blocks. The spacing of safety reces-
ses of 20m is accommodated to this length. The day joints between
individual casting blocks will remain exposed in the tunnel intrados
as trapezoidal grooves. Expansion joints will be filled with perma-
nently flexible compound. 

The safety recesses are minimally 0.75m deep, 2.2m high at the
lowest place, and 2m wide at the narrowest place. Sidewalls and the
ceiling are splayed at 15° to facilitate stripping. A handrail is instal-
led between the recesses, along both sides of the tunnel. A multiple-
way (9-way) PE cable duct is installed along either side of the tun-
nel, in a recess formed in the walkway. Cable conduits branch from
the duct in respective points. The recess in the walkway that is
found next to the track #2 also houses a dry fire main with DN
52mm outlet valves installed in manholes on the side-wall drain, in
safety recesses # 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16. A passive system of
protection against stray currents is designed. The check points,

Obr. 2 Montáž armatury klenby výjezdového portálu
Fig. 2 Placement of reinforcement of the exit portal 

Obr. 3 Střídavě zabetonované bloky klenby výjezdového portálu
Fig. 3 Staggered casting of vault blocks of the exit portal
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Záchranné výklenky mají hloubku min. 0,75 m, výšku v nejnižším
místě 2,2 m, šířku v nejužším místě 2 m. Boční stěny a strop jsou
z důvodu usnadnění odbednění zkoseny pod úhlem 15°. Mezi záchran-
nými výklenky je po obou stranách tunelu umístěno madlo. V chodní-
kovém ústupku po obou stranách tunelu je osazen devíticestný multi-
kanál z PE, z něhož jsou v patřičných místech vyvedeny chráničky pro
kabely. V chodníkovém ústupku u koleje č. 2 je rovněž umístěn požár-
ní suchovod s výtokovými ventily DN 52 umístěnými v revizních
šachtách pateční drenáže ve výklencích č. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 a 16.
Ochrana proti bludným proudům je provedena jako pasivní, kontrolní
body vodivě propojené s výztuží ostění jsou vyvedeny ve stejných
výklencích jako požární suchovod.

POSTUP STAVBY

Vytvoření předzářezu od vjezdového portálu komplikoval složitý
reliéf terénu, kdy skalní stěna prudce spadá do koryta Moravské Sáza-
vy. Velmi náročná je i koordinace postupu prací s výstavbou mostního
objektu SO 44-19-07, který bezprostředně navazuje na portálový pás
P1. Při zakládání opěry ,,Olomouc“, vzhledem k zastiženým geologic-
kým podmínkám, nebylo možno dodržet sklon výkopu za opěrou
a bylo tedy nutno odstranit neúnosnou horninu a nahradit ji betonem.
Rozsah určoval odpovědný geolog in situ.   

Dobrá kvalita prací při provádění ražeb a primární obezdívky se
potvrdila v tom, že konvergenční měření v kalotě v celé délce tunelu
pohybovala v rozpětí předepsaném projektem. Jak sedání, tak příčné
posuvy nedosahovaly 50 % předepsaných hodnot.

V opěří ve staničení 10. až 150. (tm) byla hornina silně prostoupená
vrstvičkami až vrstvami grafitu, což se nepříznivě projevilo zejména
v pravém opěří v 145. (tm). Vrstvičky až vrstvy grafitu působily obtí-
že už při vrtání jádra. Vývrty výrazně „šutrovaly“ až k devastaci vrtné
tyče.

Vlivy přítomného grafitu se projevily i ve výsledcích konvergenč-
ních měření. Zatímco v převážné části tunelu byly naměřené deforma-
ce menší než hodnoty, které připouštěl statický výpočet, v místech
s výrazným výskytem grafitu přesáhly deformace předpokládané hod-
noty až o 50 %.

Ke konci února 2005 byl postup prací na tunelu Malá Huba násle-
dující: 

Tunel byl vyražen v plném profilu v celé délce včetně primární obe-
zdívky. Byla provedena reprofilace, zabetonovány základové pasy
a protiklenba v ražené části tunelu. Základové pasy byly osazeny
kolejnicemi pro pojezd montážních plošin (pro instalaci mezilehlé izo-
lace a armatury definitivní obezdívky) a pro betonářské formy. Před-
poklad zahájení betonáže definitivní obezdívky je 12. 5. 2005.
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electrically continually connected with the reinforcement of the
lining, are installed in the same safety recesses as the fire main
outlets. 

CONSTRUCTION PROCEDURE

The work on the pre-cut beginning at the entrance portal was
complicated due to the complex morphology of the area, with
a steep cliff above the Moravská Sázava River’s valley. Also co-
ordination of the operations with the construction of the SO 44-19-
07 bridge, which is directly connected with the portal block P1, is
very difficult. Because of the encountered geology, it was necessa-
ry during the work on the foundation of the “Olomouc” abutment to
remove unstable ground on the side of the excavation pit behind the
abutment, and replace it with concrete. The extent of the replace-
ment was prescribed in situ by the geologist in charge.   

Good quality of the excavation operations and the primary lining
was proved also by the fact that the results of convergence measu-
rements carried out in the top heading remained within the range
prescribed by the design along the whole tunnel length. Both subsi-
dence and lateral displacement values did not exceed the values
allowed by the design. 

In the side-wall area, from chainage 10 to 150m, the rock mass
was intensely interbanded by laminas to bands of graphite. This
geology affected negatively the work along the right side-wall, at
chainage 145m. The laminas to bands of graphite caused problems
already when the drill-blast operations for the bench excavation
were took place. Jamming of the string of rods ending even by its
devastation was commonplace. 

The impact of the graphite presence was also apparent in the con-
vergence measurement results. While the measured deformation
values were lower than the values allowable according the structu-
ral calculations within a prevailing length of the tunnel, they excee-
ded the anticipated values up to 50% in locations with extensive
occurrence of graphite. 

As of the end of February 2005, the progress on the Malá Huba
tunnel construction was as follows:

The tunnel excavation (complete cross section) was finished
along the whole length, including primary lining. Regarding the
mined section, re-profiling work was completed, as well as casting
of the strip foundations and invert. Rails were installed on the foun-
dation strips, forming a track for travelling platforms (one for pla-
cement of reinforcement, the other for application of intermediate
waterproofing layers) and travelling formwork. The commencement
of the casting of the final lining is scheduled for 12/5/2005.  
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Obr. 4 Vytěžená kalota tunelu
Fig. 4 Complete top heading excavation under the vault 

Obr. 5 Pohled do kaloty u výjezdového portálu
Fig. 5 Top heading under the vault at the exit portal 




