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1  ÚVOD 

Celková délka trasy je 4,25 km. Úsek stavby začíná napoje-
ním na stávající dálnici D3, křižovatkou „Žilina, Strá žov,“ a při-
bližně v km 6,8 mostní estakádou přes vodní nádrž Hričov. Za
mostní estakádou délky cca 1,5 km se nachází ve staničení km
8,3 západní portál tunelu Považský Chlmec, jehož délka dosa-
huje 2249 m. Celková délka vozovky v tunelu 4435,5 m je roz-
dělena do jižní tunelové trouby délky 2186,5 m a severní tune-
lové trouby délky 2249 m. Ve staničení km 10,55 vyúsťuje
tunel z východního portálu na most přes řeku Kysucu. Most
o délce 410 m se ve staničení km 11,1 napojuje na stávající sil-
nici I/11 (křižovatka „s cestou I/11“), kde nově prováděný dál-
niční úsek končí. Silnice dále pokračuje severním směrem na
Kysucké Nové Město a Čadcu. 

K poslední stavební konstrukci před montáží technologické-
ho vybavení tunelu patřila betonová vozovka a související sta-
vební činnosti, které mají k projektování a výstavbě vozovky
vztah. Příspěvek popisuje nejen problematiku návrhu kon-
strukčních vrstev vozovky podle předpisu TP098 Navrhovanie
cementobetónových vozoviek na cestných komunikáciach, ale
především na konkrétním případu již realizovaného tunelu
upozorňuje na obecná specifika výstavby vozovek v silničních
a dálničních tunelech. Jedná se především o konstrukční poža-
davky na pláň vozovky a možnosti jejího odvodnění, technic-
ké řešení spárořezu cementobetonového krytu (CB) ve vztahu
ke konstrukčnímu řešení tunelového ostění, zajištění potřebné
dlouhodobé drsnosti povrchu vozovky, řešení prostupů inže-
nýrských sítí (kabelů, odvodnění) pod vozovkou, dopady pou-
žití samozhášecích kusů odvodnění vozovky do nosného
systému tunelového ostění a dalších s prováděním vozovky
zdánlivě nesouvisejících konstrukcí, které se však v případě
stísněných poměrů tunelu významně ovlivňují. 
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ABSTRAKT

Dálnice D3 v úseku Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), jejíž součástí je i tunel Považský Chlmec, byla uvedena do provozu 2. prosince
2017. Článek navazuje na články publikované v časopise Tunel č. 3/2015 a 1/2017 a věnuje se projektování a výstavbě vozovky v tunelu
Považský Chlmec navržené s cementobetonovým krytem s vymývaným povrchem. Uzavírá tak popis technického řešení stavební části
tunelu. Výstavba Dálnice D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) probíhala v režimu „Navrhni a postav“ (Design&Build) podle smluvních
podmínek definovaných ve žluté knize FIDIC. Investorem stavby byla Národná diaľničná spoločnosť, a. s., za výstavbu tunelu ve sdruže-
ní odpovídala firma HOCHTIEF CZ a. s. Projekt byl spolufinancovaný z fondů Evropské unie. 

ABSTRACT

The D3 motorway in the Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) section, a part of which is also the Považský Chlmec tunnel, was opened to traf-
fic on 2nd December 2017. The paper is a follow up to papers published in TUNEL journal No. 3/2015 and 1/2017; it deals with designing
and constructing roadway in the Považský Chlmec tunnel which is designed with a brushed concrete surface finish. The paper concludes the
description of the technical solution to the civil engineering part of the tunnel. The construction of the Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) sec-
tion of the D3 motorway proceeded in the “Design&Build” procurement regime according to the contractual conditions defined in the FIDIC
Yellow Book. The project owner is the National Highway Company (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.), HOCHTIEF CZ a. s. was the lea-
der of the consortium responsible for the tunnel construction. The project was co-funded from European Union funds. 

1  INTRODUCTION 

The total length of the motorway route amounts to 4.25km.
The project section starts by the connection to the existing D3
motorway at the „Žilina, Strážov,“ intersection, approximately at
chainage km 6.8, by a viaduct across the Hričov water reservoir.
The western portal of the 2249m long Považský Chlmec tunnel
is located ca 1.5km behind the viaduct, at chainage km 8.3. The
total length of the roadway inside the tunnel amounts to
4435.5m. It is divided into the 2186.5m long southern tunnel
tube and the 2249m long northern tunnel tube. At chainage km
10.55 the tunnel opens at the eastern portal to a bridge over the
river Kysuca. The 410m long bridge links with the existing road
I/11 (the intersection with the road I/11) at chainage km 11.1,
where the newly constructed motorway section ends. The road
continues northward in the direction of the towns of Kysucké
Nové Mesto and Čadca. 

Concrete roadway pavement and related construction work
associated with designing and constructing the pavement was the
last civil engineering structure carried out before the installation
of the tunnel equipment. The paper describes not only the pro-
blems of the design of roadway structural layers according to
TP098 Concrete roadway design specifications, but also, above
all, points out general specifics of roadway construction in road
and motorway tunnels on a concrete example of a realised tunnel.
It concerns first of all structural requirements for the sub-grade
and possibilities of its drainage, the technical solution to the con -
crete pavement joints layout in relation to the structural design of
the tunnel lining, ensuring the long-term roughness of the road
surface, the solution to openings for utility networks (cables, dra-
inage) under the pavement, the impacts of the use of flame-retar-
dant elements of the roadway drainage into the structural system
of the tunnel lining and other structures seemingly not relating to
the construction of the roadway, which significantly influence
each other in the case of the restricted conditions in the tunnel. 
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In the paper, even the realisation of the roadway structural 
layers is emphasised, with a recommendation for the measures to
be adopted with respect to the elimination of damage to previ-
ously finished tunnel structures (in particular walkways, slotted
drain pipes and kerbs), coordination of other work operations in
the tunnel with the safety of all workers secured, logistics (tran-
sport of slip pavers and concrete mixture) and other details at
first sight insignificant, which in the result ensure safe and fast
work on placing the roadway layers in restricted spaces in the
tunnel. The paper is a result of the effort of the authors to 
combine professional requirements of the road construction
industrial branch with geotechnical requirements and point out
the necessity for a multi professional approach to the optimal
technical solution. In the conclusion, the authors will present
some recommendations based on their own experience regarding
the complementation of the standards and regulations which do
not, in some cases of designing, take into account the construction
of roadways in tunnels (deep under the terrain surface).

2  TECHNICAL REGULATIONS AND THEIR CHANGES 
DURING CONSTRUCTION 

With respect to the project location, the roadway design follo-
wed the technical regulations of the Slovak Republic. The public
tender for the project in question was finished in 2013, but the
construction of the roadway in the tunnel commenced only after
the completion of the excavation of both tunnel tubes and the
final tunnel lining in 2017. During this time period the technical
regulation” Technical directive TS 0803, Concrete roadway
design” from March 2003 was updated as a new technical regu-
lation: „Technical specifications TP 098, Concrete roadway
design” with effect from 1st December 2015. One of the con-
struction contractor’s contractual obligations was to give the pro-
ject owner notice of changes in technical regulations including
a summary of particular impacts on the technical solution follo-
wing from changes in the regulations. This change especially
affected the design method and requirements for reinforcing the
joints in the roadway pavement. 

From the aspect of the design method, the new TP098 specifi-
cations define a different approach to the determination of the
conversion of the effect of various types of lorries to design
axles, which manifests itself by a different number of points of
loading by a design axle, with a direct effect on the design of the
thickness and composition of the roadway structure. The above-
mentioned changes in the calculation methodology are also asso-
ciated with an increase in the maximum possible thickness of the
road pavement for CCI (cement concrete I) from original 260mm
to 320mm. Among other changes there is the requirement for the
smallest thickness of the upper layer of the double-layer concre-
te cover, which, in comparison with original 70mm for categori-
es CCI and CCII, was reduced to 50mm. 

From the aspect of the concrete road pavement, the new tech-
nical specifications determine different requirements for the rein-
forcement of transverse and longitudinal joints in comparison
with STN 73 6123 standard. The technical specifications for CCI
recommend dowel bars 30mm in diameter and 500mm long as the
minimum. The recommended length of anchors in longitudinal
joints is 800mm as the minimum and the recommended diameter
of anchors is 16–18mm, Of the TP 098 specifications, it is pos-
sible to accept the solution with the reduction of dowels in the fast
road lane. STN 73 6123 from 2010 requires that the diameter and
minimum length of dowels are 25mm and 500m, respectively.

V příspěvku je kladen důraz i na samotnou realizaci kon-
strukčních vrstev vozovky s doporučením jaká opatření při-
jmout s ohledem na eliminaci poškození již zhotovených kon-
strukcí tunelu (zejména chodníky, štěrbinové žlaby a obrubní-
ky), koordinaci ostatních prací v tunelu se zajištěním bezpeč-
nosti všech pracovníků, logistiku (doprava finišerů a CB
směsi) a ostatních na první pohled bezvýznamných detailů,
které ve výsledku zajistí bezpečnou a rychlou práci při poklád-
ce vozovkových vrstev ve stísněných prostorech tunelu.
Příspěvek je snahou autorů skloubit profesní požadavky oboru
pozemní komunikace s geotechnickými požadavky a specifiky
výstavby tunelů a upozornit na nutnost multiprofesního přístu-
pu k návrhu optimálního technického řešení. Na základě vlast-
ních zkušeností autoři v závěru příspěvku uvedou doporučení
na případné doplnění norem a předpisů, které s prováděním
vozovky v tunelu (tj. hluboko pod povrchem terénu) v někte-
rých případech návrhu nepočítají.

2  TECHNICKÉ PŘEDPISY A JEJICH ZMĚNY 
V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

Návrh vozovky se vzhledem k lokalitě řídil technickými
předpisy Slovenské republiky. Veřejná soutěž na předmětnou
stavbu byla ukončena v roce 2013, avšak stavba vlastní kon-
strukce vozovky v tunelu byla započata až po vyražení obou
tunelových trub a dokončení betonáží definitivního ostění
tunelu v roce 2017. Během tohoto časového úseku proběhla
aktualizace technického předpisu „Technická smernica TS
0803, Navrhovanie cementobetónovych vozoviek na pozem-
ných komunikáciach“ z března 2003 za nový technický před-
pis: „Technické podmienky TP098, Navrhovanie cementobetó-
novych vozoviek na cestných komunikáciach“ s účinností od 
1. 12. 2015. Jednou ze smluvních povinností zhotovitele stav-
by bylo upozorňovat objednavatele na změny technických
předpisů včetně výčtu konkrétních dopadů do technického
řešení, ke kterým změnou předpisu dochází. Tato změna měla
zejména vliv na návrhovou metodu a požadavky na vyztužení
spár CB krytu vozovky. 

Z hlediska návrhové metody definuje nový TP098 odlišný
přístup k stanovení převodu účinku různých typů nákladních
automobilů na návrhovou nápravu, což se projevuje jiným
počtem zatížení návrhovou nápravou s přímým vlivem na
návrh tloušťky a skladby konstrukce vozovky. S uvedenými
změnami metodiky výpočtů souvisí také zvětšení maximální
možné tloušťky vozovky pro CBI z původních 260 mm na

Obr. 1 Pokládka trnů do CB krytu
Fig. 1 Placement of dowels to the concrete layer
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Regarding longitudinal joints, it requires anchors 20mm in dia-
meter and 600-800mm long. The placement of dowels into a layer
of the concrete pavement is presented in Fig. 1. 

A big problem in tunnels lies in ensuring sufficient adhesion of
the pavement surface which is required for achieving the expec-
ted vehicle stopping distance. The client decided to solve it
during the course of the construction on the basis of applicable
regulations and in compliance with the newly prepared TP098 by
using the brushed concrete surface finish. 

3  ROADWAY PAVEMENT DESIGNED

The roadway originally contained in the tender documents from
2009 was designed according to the data presented in Table 1. 

After completing the specification of the changes following
from the requirements of new technical regulations and client’s
additional requirements deviating from the original contractual
conditions, the contractor could start to work on the detailed
design of the roadway in the tunnel. The final approved compo-
sition of the roadway is presented in Table 2. 

It is obvious from the comparison of the data presented in Tables
1 and 2 that the thickness of the newly designed roadway structure
is increased by 170mm in comparison with the final design. Among
the greatest differences regarding individual compositions there are
the removal of the 50mm thick asphalt-coated aggregate layer and
a substantial increase in the crushed gravel layer (the drainage layer,
fraction 16/32) in the realised composition of the roadway structu-
re. After the negative experience with seeping ground water, the ori-
ginal 340mm thick layer of UMŠD 0/31.5 crushed gravel with the
prescribed bearing capacity Edef,2=120MPa was divided into two
layers. The first layer was formed by crushed gravel UMŠD 0/31,5
with the minimum thickness of 190mm prescribed by regulations;
the second layer, 150mm thick, was formed by crushed gravel ŠD
16/32 (see below).

Fig. 2 presents a tunnel cross-section with the roadway com-
position according to the tender design. Apart from the structural
layers, it shows the system of the roadway drainage with man-
holes installed at 50m intervals. 

Fig. 3 presents the approved modification of the roadway
structural layers and the system of the sub-grade drainage 
without using manholes located in the roadway according to the
detailed design, with showing the widths of traffic lanes and
roadway pavement slabs formed by the joints.

320 mm. Mezi další změny patří požadavek na nejmenší
tloušťku horní vrstvy u dvouvrstvého CB krytu, který se opro-
ti původním 70 mm pro skupiny CBI a CBII snížil na 50 mm. 

Z hlediska řešení CB krytu vozovky stanovují nové TP
odlišné požadavky na vyztužení příčných i podélných spár
oproti STN 73 6123. TP pro CB I doporučuje u kluzných trnů
průměr 30 mm a délku trnů min. 500 mm. Doporučená délka
kotev do podélných spár je min. 800 mm a průměr kotev 16–
18 mm. Z TP 098 je možné přijmout řešení s redukcí počtu
kluzných trnů v rychlém pruhu vozovky. STN 73 6123 z roku
2010 požaduje průměr trnů 25 mm o délce min 500 mm. Do
podélných spár požaduje kotvy o průměru 20 mm o délce 600–
800 mm. Pokládku trnů do vrstvy CB krytu ukazuje obr. 1.

Velkým problémem v tunelech je zajištění dostatečné adhe-
ze na povrchu vozovky a tím předpokládané brzdné dráhy
vozidel. To se objednatel rozhodl v průběhu stavby řešit na
základě platných předpisů a v souladu s nově zpracovaným
TP098 použitím CB krytu s vymývaným povrchem.

3  NAVRŽENÁ SKLADBA VOZOVKY

Původně navržená vozovka v zadávací dokumentaci z roku
2009 byla navržena podle údajů v tab. 1.

Po upřesnění změn vyplývajících z požadavků nových tech-
nických předpisů a dodatečných požadavků objednatele oproti
původním smluvním podmínkám mohl zhotovitel zahájit práci
na realizační dokumentaci objektu vozovky v tunelu. Finální
odsouhlasenou skladbu vozovky uvádí tab. 2.

Z porovnání údajů uvedených v tabulkách 1 a 2 je patrné, že
tloušťka nově navržené vozovky je oproti DSP zvětšená
o 170 mm. K největším rozdílům co se jednotlivých skladeb
týče, patří odstranění asfaltové vrstvy obalovaného kameniva
tloušťky 50 mm a zásadní navýšení tloušťky štěrkodrtě (dre-
nážní vrstva frakce 16/32) v realizované skladbě vozovky.
Původní vrstva štěrkodrtě UMŠD 0/31,5 tloušťky 340 mm
s požadovanou únosností Edef,2=120 MPa byla po negativních
zkušenostech s prosakující podzemní vodou rozdělena na dvě
vrstvy. První tvořila vrstva UMŠD 0/31,5 v předpisy požado-
vané minimální tloušťce 190 mm a druhou drenážní vrstva
štěrkodrti ŠD 16/32 tloušťky 150 mm (viz dále).

Obr. 2 ukazuje příčný řez tunelu se skladbou vozovky podle
zadávací dokumentace. Kromě konstrukčních vrstev je zná-
zorněn i systém odvodnění pláně vozovky s revizními šachta-
mi situovanými po 50 m. 

Na obr. 3 je znázorněna schválená úprava návrhu konstrukč-
ních vrstev vozovky a způsobu odvodnění pláně bez použití
šachet situovaných do vozovky podle realizační dokumentace
s uvedením šířek jízdních pruhů a desek spárořezu vozovky.

Tab. 2 Skladba vozovky realizovaná v tunelu Považský Chlmec (2017)
Table 2 Composition of the roadway realised in the Považský Chlmec tunnel (2017)

horní vrstva CBI (H) C30/37, XF4, Dmax8-S1 60 [mm]
upper layer CCI (H) C30/37, XF4, Dmax8-S1 60 [mm]

spodní vrstva CBI (S) C30/37, XF4, Dmax32-S1 200 [mm]
lower layer CCI (S) C30/37, XF4, Dmax32-S1 200 [mm]

geotextilie  geotextile

cementem stmelená směs CBGM C 5/6 200 [mm]
mixture bound with cement CBGM C 5/6 200 [mm]

štěrkodrť (UMŠD 0/31,5) min. 190 [mm]
crushed gravel (UMŠD 0/31.5) min. 190 [mm]

separační geotextilie 300 g/m2

separation geotextile 300g/m2

štěrkodrť (ŠD 16/32) 150 [mm]
crushed gravel (ŠD 16/32) 150 [mm]

CELKEM 800 [mm]
TOTAL 800 [mm]

Tab. 1 Skladba vozovky v tunelu Považský Chlmec ze zadávací dokumentace (2009)
Table 1 Composition of roadway in the Považský Chlmec tunnel contained in
the tender documents (2009)

betonová vozovka CB I, 160/80 mm 240 [mm]
concrete pavement CC I, 160/80mm 240 [mm]

obalované kamenivo 50 [mm]
coated aggregates 50 [mm]

mezerovitý beton 170 [mm]
porous concrete 170 [mm]

štěrkodrť 170 [mm]
crushed gravel 170 [mm]

CELKEM 630 [mm]
TOTAL 630 [mm]
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4  DRAINAGE OF ROADWAY SUB-GRADE IN TUNNELS 

The roadway sub-grade drainage is closely associated with the
waterproofing and drainage system in a tunnel. An umbrella-type
waterproofing system was used in the case of the Považský
Chlmec tunnel. It directs ground water from the waterproofing
layers to the side-wall drains located behind the lining on the tun-
nel sides approximately at the roadway sub-grade level.
According to client’s requirements contained in the tender docu-
ments, the drainage of the roadway sub-grade was to be provided
by a drainage pipeline located on the centre line of the left-hand
traffic lane, allowing cleaning in manholes carried out at intervals
of 50m. The sub-grade was sloped to both sides toward the drai-
nage pipelines. This system represents a high risk of damaging
the concrete pavement by potholes in the locations of manhole

4  ODVODNĚNÍ PLÁNĚ VOZOVKY V TUNELECH

Odvodnění pláně vozovky úzce souvisí s hydroizolačním
a drenážním systémem tunelu. V případě tunelu Považský
Chlmec byla použita deštníková izolace, která svádí podzemní
vodu z hydroizolačního souvrství k bočním tunelovým drená-
žím situovaným za ostěním na boku tunelu přibližně v úrovni
pláně vozovky. Podle požadavků objednatele v zadávací doku-
mentaci mělo být odvodnění pláně vozovky zajištěno drenáž-
ním potrubím umístěným v ose levého jízdního pruhu s mož-
ností čistění v revizních šachtách situovaných v maximálních
vzájemných vzdálenostech 50 m. Pláň vozovky byla obou-
stranně vyspádována k drenážnímu potrubí. Tento systém před-
stavuje vysoké riziko poškození CB krytu výtluky v místě
poklopů revizních šachet. Proto byl po diskusi s objednatelem

Obr. 2 Skladba vozovky a odvodnění pláně podle zadávací dokumentace
Fig. 2 Composition of the roadway and drainage of the sub-grade according to tender documents

Obr. 3 Úprava skladby vozovky podle realizační dokumentace
Fig. 3 Modification of the roadway composition according to the detailed design   

skladba vozovky – celková hrúbka  630 mm
roadway composition – total thickness 630mm
(1) vodoodpudivý impregnačný náter  water repelling coating
(2) betónová vozovka CBI, 160/80 mm concrete roadway CBI, 160/80mm
(3) obaľované kamenivo coated aggregates
(4) infiltračný postrek 1,5 kg/m2 infiltration spray 1.5kg/m2

(5) medzerovitý betón  porous concrete
(6) štrkodrva crushed gravel
(7) geotextilia  geotextile

šachta á=50 mm s vodotesným uzamykateľ. poklopom

manhole á=50m with a watertight lockable cover 

hlavné odvodnenie horninovej vody DN 350
main drainage of ground water

južná stena
southern wall

niveleta vertical
alignment = ±0.00

severná stena
northern wall

šírka jazdného pásu carriageway width

šírka jazdného pruhu carriageway lane šírka jazdného pruhu carriageway lane

šírka pravej dosky right-hand slab width šírka ľavej dosky left-hand slab width

 celková šírka CB dosky vozovky total width of concrete roadway slab

odvodnenie vozovkových vrstiev
drainage of roadway layers

stredná tunelová drenáž DN 160
central tunnel drain DN 160

kotva v pozdlžnej škáre
anchor in longitudinal jointkĺzny tŕň v priečnej škare Ø 30 mm, 

dĺ. 500 mm dowel in transverse joint 
Ø 30mm, 500mm long
v pravom jazdnom pruhu á 250 mm 
on right-hand lane á 250mm
v ľavom jazdnom pruhu á 500 mm 
on left-hand lane á 500mm

celková hrúbka vozovky  total roadway thickness 800 mm

dvojvrstvý cementobetónový kryt s vystuženými škárami CBI 260 mm
two-layer CBI concrete cover with reinforced joints 

horná vrstva CBI  upper CBI layer   60 mm
spodná vrstva CBI  lower CBI layer  200 mm

geotextília, min. 500 g/m2, min. 15 N/mm2 geotextíle min. 500g/m2, min. 15N/mm2

cementom stmelená zmes CBGM C5/6 22 200 mm
CBGM C5/6 22 cement bound granular mixture
štrkodrvina UMŠD 0/31,5 Gc crushed gravel UMŠD 0/31.5 Gc min. 190 mm
separačná geotextília, netkaná 300 g/m2 nonwoven separation geotextile, 300g/m2

štrkodrvina 16/32 crushed gravel 16/32 150 mm
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covers. For that reason a modern sub-grade drainage system with
one-way slope and locating the drainage pipeline in the vicinity of
the footing of the secondary lining vault was enforced after a dis-
cussion with the client. This disposition corresponds to the typi-
cal solution according to standard sheets of the Austrian investor
ASFINAG No. 800.500.1500. It allows for cleaning of drainage
installed on the roadway sub-grade from manholes for cleaning
the tunnel side-wall drains. In this way, all manholes for draining
the sub-grade were removed from the pavement and the risk of
damaging the concrete pavement by potholes in the locations of
manhole covers was removed together with them. Fig. 4 presents
a drainage manhole for cleaning the tunnel side-wall drainage and
two branches of pipeline draining the roadway sub-grade. The
drainage pipeline subsequently again connects to the main drain,
thus the pipeline is continuous. The angle of the drainage pipeli-
ne branching allows for using standard mechanical equipment for
cleaning with a high-pressure water beam, as it is used in the case
of the tunnel side-wall drainage. 

From the long-term point of view, the tunnel with an umbrel-
la-type waterproofing functions as a drain and ground water
above the drainage pipeline level is drawn to this drain. But at
greater depths ground water in a ground massif propagates
through fissures and, in the case of the roadway sub-grade, rises
from the surface of the tunnel excavation bottom. In contrast
with the road route on the territory surface, where water usually
infiltrates from the roadway surface down to its structural layers,
it is just opposite inside the tunnel. For that reason it is necessa-
ry first to put a sufficiently thick drainage layer, which directs the
ground water seeping through the tunnel bottom fast and safely
to the drainage pipeline so that the structural layers of the road-
way do not become slushy and the tunnel bottom does not dete-
riorate. The drainage pipeline is padded with porous concrete or
gravel and this layer is wrapped with geotextile so that the pipe-
line or even the roadway structural layers are not clogged with
leachates from the ground massif. In the case of the Považský
Chlmec tunnel, the bottom was first cleaned with compressed air
so that all loosened parts of ground and the dirt produced by con-
struction transportation in the tunnel were removed. The cleaned
tunnel bottom is shown in Fig. 5. 

After cleaning of the tunnel bottom, the bottom was protected
by a cambered layer of concrete, which directed seeping ground
water in parallel with the roadway pavement slopes to the lower-
located footing of the secondary lining. The finished cambered
concrete lying on the tunnel bottom is presented in Fig. 6. 

A layer of crushed gravel UMŠD 0/31.5 was designed in com-
pliance with applicable regulations as the last layer above the tre-
ated sub-grade. Concretely, granodiorite from the Dubná Skala
quarry was used. However, this layer turned out to be unsuitable
for the use inside the tunnel from the drainage capacity point of
view with respect to the high content of fine particles. After
depositing it in the portal part of the tunnel, ground water made
the sub-grade slushy, which threatened the functionality of the
multilayer roadway system. Water standing on the crushed gra-
vel layer lacking sufficient filtration capability is shown as
a smooth surface in Fig. 7. 

For that reason a decision was made that it was removed
from the tunnel and crushed gravel fraction 16/30 was used as
the drainage layer. It safely drained water seeping through the
bottom to the cambered concrete to the drainage pipeline and
further to the tunnel side-wall drains. The UMŠD 0/30.5 layer
was used only above this layer. It was separated from the dra-
inage layer by geotextile 300g/m2, which prevented the tran-
sport of the fine fraction to the drainage layer located lower.

prosazen moderní systém odvodnění pláně vozovky s jedno-
stranným spádováním a umístěním drenážního potrubí v blíz-
kosti základového pásu klenby sekundárního ostění. Tato dis-
pozice odpovídá typovému řešení podle vzorových listů
rakouského investora ASFINAG č. 800.500.1500 a umožňuje
čistění drenáže na pláni vozovky ze šachet na čistění boční
tunelové drenáže. Tak byly z vozovky odstraněny všechny
revizní šachty pro odvodnění pláně a s nimi i riziko poškození
CB krytu výtluky v místě poklopů. Obr. 4 ukazuje drenážní
šachtu na čistění boční tunelové drenáže a z ní odbočující dvě
větve drenážního potrubí pro odvodnění pláně vozovky. V další
šachtě se drenážní potrubí opět napojuje a tak je jeho potrubí
průběžné. Úhel odbočení drenážního potrubí umožňuje použít
standardní mechanizaci na čistění vysokotlakým vodním paprs-
kem, jako v případě boční tunelové drenáže.

Z dlouhodobého hlediska funguje tunel s deštníkovým systé-
mem hydroizolace jako drén a podzemní voda nad úrovní dre-
nážního potrubí je do tohoto drénu stažena. V horninovém
masivu se však podzemní voda ve větších hloubkách pod povr-
chem šíří v puklinách a v případě pláně vozovky vyvěrá na
povrchu výrubu dna tunelu. Na rozdíl od trasy komunikace na
povrchu území, kde voda zpravidla proniká od povrchu vozov-
ky směrem dolů do jejích konstrukčních vrstev, je tomu v tune-
lu právě naopak. Proto je na upravené pláni nutno jako první
umístit dostatečně mocnou drenážní vrstvu, která podzemní
vodu prosakující počvou tunelu rychle a bezpečně odvede
k drenážnímu potrubí, aby nedocházelo k rozbřídání kon-
strukčních vrstev vozovky a degradaci počvy tunelu. Drenážní
potrubí je obsypáno mezerovitým betonem, nebo štěrkem a tato
vrstva je obalena geotextilií, aby nedocházelo k zanášení potru-
bí výluhy z horninového masivu, případně konstrukčních vrs-
tev vozovky. V případě tunelu Považský Chlmec byla nejprve
počva tunelu očištěna stlačeným vzduchem, aby se odstranily
všechny uvolněné části horniny a nečistoty vzniklé stavebním
provozem v tunelu. Očistěnou počvu tunelu ukazuje obr. 5. 

Po vyčištění počvy byla pláň tunelu v celé délce ochráněna
vrstvou spádového betonu, který shodně s příčným sklonem
vozovky odváděl prosakující podzemní vodu k níže položené-
mu základovému pásu sekundárního ostění. Dokončený spádo-
vý beton v počvě tunelu ukazuje obr. 6.

Jako poslední vrstva vozovky nad upravenou plání byla v sou-
ladu s platnými předpisy navržena vrstva štěrkodrti UMŠD
0/31,5. Konkrétně se jednalo o granodiorit z lomu Dubná Skala.
Při použití v tunelu se však tato vrstva ukázala s ohledem na
vysoký obsah jemných částic z drenážního hlediska jako

Obr. 4 Šachta čistění boční drenáže a drenáže odvodnění pláně vozovky
Fig. 4 Manhole on side-wall drainage and roadway sub-grade drainage 
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The placement of the crushed gravel layer on the separation
geotextile is shown in Fig. 8. 

The above mentioned experience is specific for the design of
the roadway inside the tunnel; the applicable regulations have
not solved it yet. In the case of the Považský Chlmec tunnel, the
defect showed up immediately with respect to the ground water
regime in the tunnel and it was therefore relatively easy (even
though demanding in terms of time and funding) to remedy.
Ground water inflows can take place with a significant delay,
depending on the drainage function of the tunnel, properties of
the ground mass and its fissure system. It is associated with the
opening of discontinuities in the excavation surroundings or 
cleaning up fine particles from the filling of fissures and increa-
sing of the ground mass the permeability. Roadway failures hard
to remove may occur if water appears in the structural layers of
the roadway only after the tunnel is opened to traffic and the lay-
ers start to degrade due to turning to slush. For that reason the
authors of this paper recommend to incorporate this reality into
respective standards and regulations and the specifics of con-
struction of the tunnel roadway with a functional drainage layer
and separation geotextile is taken into account in the design. 

5  ROADWAY JOINTS LAYOUT AND TUNNEL 
SECONDARY LINING 

Even though the tunnel secondary lining seemingly is not con-
nected with the roadway structure, the two structures can negati-
vely influence each other under certain circumstances.
Secondary linings of conventionally driven tunnels are carried

nevhodná a po navezení do příportálové části tunelu došlo pro-
sakující podzemní vodou k jejímu rozbahnění, což mělo za
následek ohrožení funkčnosti vícevrstvého vozovkového systé-
mu. Vodu stojící na povrchu vrstvy štěrkodrti, která nemá kvůli
obsahu jemných částic dostatečnou filtrační schopnost, ukazuje
jako hladkou plochu obr. 7.

Proto bylo rozhodnuto ji opět z tunelu odstranit a jako dre-
nážní vrstvu použít štěrkodrť frakce 16/30, která počvou prosa-
kující vodu po spádovém betonu bezpečně odvedla k drenážní-
mu potrubí a dále do bočních tunelových drenáží. Teprve nad
touto vrstvou byla použita vrstva UMŠD 0/30,5, která byla od
drenážní vrstvy oddělena separační geotextilií 300 g/m2, která
zamezila transportu jemné frakce do níže položené drenážní
vrstvy. Pokládku UMŠD na separační geotextilii ukazuje obr. 8.

Jedná se o zkušenost, která je specifická pro návrh vozovky
v tunelu a kterou platné předpisy dosud nepostihují. V případě
tunelu Považský Chlmec se vzhledem k režimu podzemní vody
v tunelu závada projevila okamžitě a bylo relativně snadné 
(i když časově a finančně náročné) zjednat nápravu. V závis-
losti na drenážní funkci tunelu, vlastnostech horninového masi-
vu a jeho puklinovému systému může k přítokům vody dojít se
značným zpožděním. Souvisí to s otevíráním diskontinuit
v okolí výrubu, případně vymýváním jemných částic výplně
puklin a zvyšováním propustnosti masivu. Pokud se voda
v konstrukčních vrstvách vozovky objeví až po uvedení tunelu
do provozu a ty začnou vlivem rozbřídání degradovat, může
dojít k obtížně opravitelným poruchám vozovky. Proto autoři
článku doporučují tuto skutečnost zapracovat do příslušných

Obr. 5 Čištění počvy tunelu stlačeným vzduchem
Fig. 5 Cleaning the tunnel sub-grade by compressed air 

Obr. 6 Spádový beton pod konstrukčními vrstvami vozovky
Fig. 6 Sloped concrete under roadway structural layers

Obr. 7 Voda stojící na povrchu štěrkodrti
Fig. 7 Water standing on the crushed gravel layer 

Obr. 8 Pokládka štěrkodrti na separační geotextilii
Fig. 8 Placement of crushed gravel on separation geotextile 
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out in 10m to 12.5m long cast-in-situ concrete blocks; the length
of the concrete casting blocks is measured on the tunnel axis. In
the cases of the tunnel alignment running on directional curves,
the length measured on the internal surface is either reduced or
increased. The roadway joints layout depends on the width cate-
gory of the tunnel, i.e. on the kerb-to-kerb width of the pavement
and the optimal width to length ratio of the concrete cover slab.
A significant role in designing the joints layout and dimensions
of the slabs is even played by the thickness of the concrete cover
slab, where the ratio between the width, length and thickness of
the slab is limited by the values required by the standard. In the
tender documents, the client strictly required that the roadway
joints layout is coordinated with the joints between the concrete
casting blocks. Transverse joints in the roadway pavement were
to correspond to transverse joints between the concrete casting
blocks of the secondary lining. The concrete casting block length
of 12.5m was ideal for casting of concrete from the aspect of pla-
cing safety elements in the tunnel, such as fire equipment reces-
ses (spaced at 150m), SOS cabins (spaced at 150m), drainage
manholes (spaced at 50m), tunnel cross passages (spaced at 30m)
and emergence lay-bys (spaced at 750m). This length allows for
designing equal lengths for all concrete casting blocks. The ten-
der documents required that the width category 2T-8.0 was app-
lied to the tunnel design and the design of the roadway joints lay-
out corresponding to the joints between concrete casting blocks
of the lining would have led to an increased number of transver-
se joints in the pavement by up to 30% because it would have
been necessary (with respect to the maximum allowable length
of the concrete roadway slab) to use three transverse joints in the
concrete pavement (i.e. 6 roadway slabs) per one concrete cas-
ting block of the secondary lining. 

After the completion of the tunnel excavation, the actual geo-
technical conditions were assessed and a decision was made on
the basis of the assessment that the tunnel excavation would be
supported by a lining without an invert. One concrete casting
block with the invert was used only in the northern tunnel tube,
in the vicinity of the portal, with respect to the asymmetric loa-
ding, with the objective to absorb horizontal forces in the lining.
After approving it by the client, a decision was made that the
structure of the secondary lining and the concrete roadway do not
influence each other and contingent uneven deformations of
individual secondary lining blocks could not be transferred to the
structural layers of the roadway. The roadway joints layout was
therefore designed independently of the block scheme of the
secondary lining. The concrete casting block with the invert
where the joints corresponded to the beginning and end of this
casting block was the only exception. The composition of the
roadway is presented in Table 2. The dimensions of the slab were
chosen on the basis of a structural analysis. The slabs are 5.4m
long throughout the tunnel length, with the exception of portal
sections. The width of the slabs is 3.875m and 3.625m on the
right-hand and left-hand traffic lanes, respectively. The dimensi-
ons of the slabs are designed in compliance with the rules appli-
cable to the concrete roadway structure according to technical
specifications TP 098. 

A location fundamental for the Považský Chlmec tunnel design
from the point of view of the roadway pavement joints layout exis-
ted on the tunnel alignment. The tunnel was designed on reverse
curves and the whole tunnel revolving together with the transver-
se revolving of the roadway. The roadway pavement is drained by
slotted drain pipes and water from the drain pipes has to be direc-
ted under the roadway pavement to the other side of the road in the
location of the transverse revolution. An inverted cast-iron siphon

norem a předpisů a specifika provádění vozovky v tunelu
s funkční drenážní vrstvou a separační geotextilií při návrhu
zohlednit.

5  SPÁROŘEZ VOZOVKY A SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ TUNELU

I když sekundární ostění tunelu s konstrukcí vozovky zdánli-
vě nesouvisí, mohou se obě konstrukce za určitých okolností
negativně ovlivňovat. Sekundární ostění je u konvenčně raže-
ných tunelů monoliticky betonováno po blocích betonáže délky
10 m až 12,5 m, přičemž se jedná o délku bloku betonáže v ose
tunelu. V případě vedení trasy tunelu ve směrových obloucích
dochází na bocích ostění ke zkrácení, resp. prodloužení této
vzdálenosti. Spárořez vozovky závisí na šířkové kategorii tune-
lu, tj. na šířce vozovky mezi obrubníky a optimálním poměru
šířky a délky desky CB krytu. V návrhu spárořezu a rozměrů
desek hraje významnou roli i tloušťka desky CB krytu, přičemž
poměr šířky, délky a tloušťky desky je limitován normou poža-
dovanými hodnotami. V zadávací dokumentaci objednatel
striktně požadoval koordinovat spárořez vozovky se spárami
mezi bloky betonáže. Příčné spáry vozovky měly korespondo-
vat s příčnými spárami mezi bloky betonáže sekundárního ostě-
ní. Vzhledem k tomu, že z hlediska situování bezpečnostních
prvků v tunelu, ke kterým patří např. výklenky požárního
hydrantu (vzdálenost 150 m), kabin SOS (vzdálenost 150 m),
šachet na čistění drenáže (vzdálenost 50 m), poloha tunelových
propojek (vzdálenost 300 m) a nouzových zálivů (vzdálenost
750 m), byla pro betonáž ostění ideální délka bloku betonáže
12,5 m. Tato délka umožňuje navrhnout všechny bloky betoná-
že stejné délky. Zadávací dokumentace požadovala výstavbu
tunelu v šířkové kategorii 2T-8,0 a návrh spárořezu vozovky
podle spár mezi bloky betonáže ostění by vedl k navýšení počtu
příčných spár ve vozovce až o 30 %, neboť s ohledem na maxi-
mální přípustnou délku desky CB krytu by bylo nutné na jeden
blok betonáže sekundárního ostění použít tři příčné spáry CB
krytu (tj. 6 desek vozovky). 

Po vyražení tunelu došlo k vyhodnocení skutečně zastiže-
ných geotechnických poměrů a na základě toho bylo rozhodnu-
to, že tunel bude zajištěn ostěním bez spodní klenby. Pouze
v severní tunelové troubě v blízkosti východního portálu byl
vzhledem k nesymetrickému zatížení použit pro zachycení
vodorovných sil v ostění jeden blok betonáže se spodní deskou.
Po dohodě s objednatelem došlo k rozhodnutí, že konstrukce
sekundárního ostění a CB krytu vozovky se vzájemně neovliv-
ňují a případné nerovnoměrné deformace jednotlivých bloků
sekundárního ostění nemohou být přeneseny do konstrukčních
vrstev vozovky. Spárořez vozovky byl proto navrhnut nezávis-
le na blokovém schématu sekundárního ostění. Výjimku před-
stavoval pouze blok betonáže se spodní deskou, kde spáry ve
vozovce korespondovaly se začátkem a koncem tohoto bloku
betonáže. Skladbu vozovky uvádí tab. 2. Rozměry desky byly
zvoleny na základě vlastního statického výpočtu. Délka desek
je 5,4 m v celém tunelu s výjimkou portálových úseků. Šířka
desek je 3,875 m v pravém jízdním pruhu, respektive 3,625 m
v levém jízdním pruhu. Rozměry desek jsou navrženy v soula-
du se zásadami konstrukce vozovky s CB krytem dle TP 098.

Z hlediska spárořezu vozovky však existovalo v trase tunelu
Považský Chlmec místo, které bylo pro jeho návrh zásadní.
Tunel je navržen v protisměrných obloucích a s příčným pře-
klápěním vozovky se překlápí celý profil tunelu. Vozovka je
odvodněna pomocí štěrbinových žlabů a v místě příčného pře-
klopení je nutno vodu ze štěrbinových žlabů převést pod
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pipeline was designed for that purpose.
Two DN200 tubes were used with respect
to the increased risk of clogging. They
partly interfered with the crushed gravel
layer and the drainage layer above the tun-
nel excavation bottom. In agreement with
the client and construction supervision,
both tubes were encased in concrete
C12/15 X0 with a gradual haunch over the
entire length of the neighbouring slabs
(i.e. the length of 2x5.4m), which exclu-
ded a step-increase in the toughness of the
concrete pavement. The inverted siphon
tubes were laid perpendicularly to the tun-
nel centre line and a transverse joint was
carried out in this place of the roadway
joints layout. The joints layout was further

developed from this point to both sides in the direction of the wes-
tern and eastern portals. A detail in the location of the inverted si -
phon is presented in Fig. 9. 

The joints layout of service walkways located above cable-
ways along both tunnel sides present a completely different
case. With respect to the fact that the concrete cableways are
cast directly on the footing of the upper vault of the secondary
lining and the service walkways form their surface, both struc-
tures are related in terms of deformation and can negatively
influence each other. To minimise the risk of the development of
cracks in the walkway in the locations of contingent differential
deformations of two neighbouring blocks of the secondary
lining, the position of the joints between the blocks of the secon-
dary lining has to correspond to the position of the transverse
joint in the layout of joints in the walkway. The casting of con -
crete of the walkway above cableways is presented in Fig. 10. 

The slotted drain pipes and the kerbs along them can even
crack in the case of differential deformation in the joints bet-
ween the concrete casting blocks. For that reason, with client’s
negative experience from already operated tunnels, their
length was limited to 2m as the maximum and the joint betwe-
en kerbs could be located ±0.5m from the joint between the
concrete casting blocks of the secondary lining. In terms of the
construction procedure, laboriousness, the necessity for atypi-
cal pre-cast components, thus also the higher investment costs,
form a restriction the substantiation of which should be exa-
mined and such a technical solution should be found which
would allow for installing the pre-cast components without
a link to the block diagram of concreting the tunnel secondary
lining. In the case of the pavement joints layout, the link to the
tunnel structure is reasonable only in the case where both
structures can influence each other. It would be suitable if
these facts are also incorporated into relevant roadway design
regulations. The link between the joint between concrete cas-
ting blocks and the slotted drain pipes is presented in Fig. 11,
where the joints are marked with arrows. An atypically long
pre-cast concrete component is inserted so that the continuity
of joints is maintained. 

6  ROADWAY DRAINING SLOTTED PIPES 
AND THE TUNNEL LINING 

Pre-cast slotted pipes with a continuous slot are used for 
draining the roadway surface as a standard. Flame-retardant ele-
ments are installed on the slotted drain pipeline at 50m intervals
as a safety element preventing spreading of fire in the case of
a burning liquid. Their current structure works on the principle

vozovkou na druhou stranu komunikace. K tomu účelu byla
navržena shybka z litinového potrubí. Vzhledem ke zvýšenému
riziku zanesení potrubí byly pro shybku použity dvě roury
DN200, které částečně zasahovaly do vrstvy UMŠD a drenážní
vrstvy nad počvou tunelu. Po dohodě s objednatelem a staveb-
ním dozorem byly obě trubky obetonovány betonem C12/15
X0 s pozvolným náběhem na celou délku sousedních desek (tj.
v délce 2x5,4 m), který vylučoval skokový nárůst tuhosti pod-
kladních vrstev CB krytu. Shybka byla provedena kolmo na
osu tunelu a do tohoto místa byla situována příčná spára spáro-
řezu vozovky. Ten se pak odvíjel od tohoto místa na obě strany
směrem k západnímu a východnímu portálu tunelu. Detail
v místě shybky ukazuje obr. 9.

Zcela jiný případ představuje spárořez obslužných chodníků
situovaných nad kabelovody po obou stranách tunelu.
Vzhledem k tomu, že jsou kabelovody betonovány přímo na
základový pás horní klenby sekundárního ostění a obslužné
chodníky tvoří jejich povrch, obě konstrukce spolu deformačně
souvisejí a mohou se negativně ovlivňovat. Aby se minimalizo-
valo riziko vzniku trhlin v chodníku v místě případných nerov-
noměrných deformací dvou sousedních bloků sekundárního
ostění, musí ve spárořezu chodníku odpovídat poloze spáry
mezi bloky betonáže sekundárního ostění poloha příčné spáry
chodníku. Betonáž chodníku nad kabelovody ukazuje obr. 10.

V případě nerovnoměrné deformace ve spáře mezi bloky
betonáže může dojít i k praskání přídlažbových obrubníků
a štěrbinových žlabů. Proto byla po negativních zkušenostech
objednatele z již provozovaných tunelů jejich délka omezena

Obr. 9 Technické řešení trubního propojení štěrbinových žlabů pod vozovkou
Fig. 9 Technical solution to piping interconnection between slotted drain pipes under the roadway 

Obr. 10 Betonáž chodníku nad kabelovody
Fig. 10 Concreting the walkway above cableways

liatinová rúra DN 200
cast-iron tube DN 200

betón C12/15 X0
concrete C12/15 X0
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of an inverted siphon with a partition. If the burning liquid flows
through a slotted drain pipe to the flame-retardant element, the
fire is extinguished during the passage through the siphon.
Slotted drain pipes, as well as cableways or the fire main pipe-
line, are arranged in the tunnel into a block of structures above
the footing of the secondary lining vault. With respect to the lay-
out of the tunnel cross-section and the effort to minimise the
tunnel cross-sectional area, the siphon of the flame-retardant
element interferes with the footing and the bearing structure of
the footing has to be interrupted for the installation of the si phon
in this location. A practical example where the footing is 
interrupted in the location of the flame-retardant element is 
presented in Fig. 12.

The solution lies in the use of a new design of the slotted
drain pipes, which uses two flaps for extinguishing the burning
fluid, through which the fluid in the slotted drain pipe flows.
The principle of extinguishing the flame during the passage
through the flame-retardant element is shown in Fig. 13. 

In the case of favourable geotechnical conditions, which
were encountered during the course of the Považský Chlmec
tunnel excavation, the gap in the footing played no essential
role. Nevertheless, it could be a significant complication in the
case of founding the secondary lining on worse quality ground
mass. The structural height of the new pre-cast concrete com-
ponents does not differ from the structural height of the stan-
dard pre-cast concrete slotted drain pipe. It is therefore not
necessary to carry out structural changes or interventions to
the tunnel bearing structure for the installation. The new-
design flame-retardant element is presented in Fig. 14.

The advantage of the new type of the flame-retardant ele-
ment lies not only in the structural solution, but also in the
aspect of maintenance. The original structure of the siphon ful-
fils its flame-retarding function only in the case that it is not
clogged by dirt or, during winter months, water does not free-
ze in the siphon. It requires,first of all in portal sections of the
tunnel, that an anti-freeze mixture is used and is permanently
replenished when the freezing alternates with thawing. From
this point of view, the new technical solution is fully mainte-
nance-free and safe. The effort to use the new structural type
of the flame- retardant elements in the Považský Chlmec tun-
nel failed because it was an absolutely new product which had
not been used before in a tunnel at the time of the realisation. 

7  ENSURING REQUIRED SKID RESISTANCE PROPERTIES 

Ensuring required (standard) skid resistance properties in
tunnels is a more complicated process in comparison with
ensuring skid resistance properties on roads on free routes.
A greasy film formed by dirt, and products of combustion of
fuels permanently develops inside a tunnel due to restricted dis-
persion of exhaust gases and increased tread of tires of vehic-
les. Whilst those matters degrade due to solar radiation, are
washed away by precipitation and are dispersed into the sur-
roundings, this unprompted cleaning does not take place in tun-
nels. The dirt which remains on the roadway surface in the
concrete structure significantly reduces the overall roughness
of the surface and negatively influences the vehicle stopping
distance. The required skid resistance properties begin to dete-
riorate during a short time (in the order of months). It is neces-
sary for ensuring required skid resistance properties that certa-
in measures are adopted already during the course of the con-
struction, after the concrete roadway pavement is finished. In
particular it is necessary to maintain technology breaks for har-
dening of concrete and, in general, reduction of construction

na max. 2 m a spára mezi obrubníky mohla být situována max.
±0,5 m od spáry mezi bloky betonáže sekundárního ostění.
Z hlediska postupu výstavby, pracnosti, nutnosti použití atypic-
kých prefabrikátů, a tím i vyšších investičních nákladů se jedná
o omezení, jehož opodstatnění by mělo být prověřeno a naleze-
no takové technické řešení, které by umožnilo instalaci prefab-
rikátů bez vazby na blokové schéma betonáže sekundárního
ostění tunelu. V případě spárořezu vozovky má vazba na kon-
strukci tunelu smysl pouze v případě, kdy se mohou obě kon-
strukce vzájemně ovlivnit. I tyto skutečnosti by bylo vhodné do
příslušných předpisů pro navrhování vozovek zapracovat.
Vazbu mezi spárou mezi bloky betonáže a mezi prefabrikáty
štěrbinových žlabů ukazuje obr. 11, na kterém jsou spáry ozna-
čeny šipkami. Z důvodu dodržení průběžnosti spár je vložen
prefabrikát atypické délky.

6  ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY PRO ODVODNĚNÍ VOZOVKY 
A OSTĚNÍ TUNELU

Pro odvodnění povrchu vozovky jsou již standardně používá-
ny prefabrikované štěrbinové žlaby s průběžnou štěrbinou.
Jako bezpečnostní prvek proti šíření požáru v tunelu v případě
hořící kapaliny jsou na trasu štěrbinových žlabů instalovány
v maximální vzdálenosti 50 m samozhášecí kusy. Jejich stáva-
jící konstrukce funguje na principu sifonu s přepážkou. Pokud
hořící kapalina teče štěrbinovým žlabem k samozhášecímu

Obr. 11 Průběžnost spár mezi bloky betonáže definitivního ostění a štěrbino-
vými žlaby
Fig. 11 Continuity of joints between concrete casting blocks of the final lining
and slotted drain pipes 

Obr. 12 Oslabení základového pásu v místě samozhášecího kusu
Fig. 12 Gap in the footing in the location of a flame-retardant element 
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transportation volume in the tunnel, chiefly the transport asso-
ciated with the completion of installation of tunnel equipment
and road marking. It is also necessary within the framework of
the operating rules to design a correct technique of cleaning the
roadway and an optimal interval of time for the maintenance. 

The brushed concrete type of the pavement surface was cho-
sen to ensure the required skid resistance properties. This tech-
nique requires not only increased quality requirements for
aggregates in the upper layer of the concrete cover. Some re-
quirements and recommendations for aggregates in the upper
layer of the concrete cover are mentioned in TKP 26 specifica-
tions, concretely the requirement for the maximum grain size,
the grain size composition, aggregate shape index, crushing
resistance or a requirement for smoothing ability. It turned out
during the construction when coarsely crushed aggregate HDK
4/8 was chosen for the upper layer of the concrete cover that no
local supplier was able to secure the amount and quality of the
material required by the design. For that reason the contractor
decided to import the material with verified quality from the
Czech Republic, from 350km distant Nemojov. Holes for the
installation of the string line were drilled into the walkway
before the concrete pavers started moving. After tightening the
strings throughout the tunnel length, casting of the roadway
concrete could start. The concrete paver guided directionally
and vertically by the string lines places concrete between kerbs;
the fine connection to the pre-cast concrete kerbs is carried out
by manual smoothing. The concrete cover before the sub se -
quent treatment is shown in Fig. 15. 

When the process of casting of concrete is finished, a concre-
te setting retarder is applied to the concrete surface.
Subsequently, after 10 to 20 hours (with respect to climatic con-
ditions, humidity and temperature of air inside the tunnel and
other factors), brushing of the surface is carried out using a loa-
der equipped with steel brushes. This brushing exposes the
aggregate in the upper layer of the concrete cover forming the
macrotexture securing the required skid resistance properties.
The macrotexture created by the surface brushing represents cur-
rently one of the most modern concrete surface treatment techni-
ques and provides the client with one of the highest quality con -
crete roadways which can be constructed in Central and Eastern
Europe. Of course, the increased material requirements and the
modified technology procedure are adequate to this quality. 

8  ABILITIES OF MEASURES DESIGNED TO ELIMINATE
DAMAGE TO WALKWAYS, KERBS AND SLOTTED
DRAIN PIPES 

When the roadway layers were being realised in the tunnel,
the structures such as walkways, kerbs and slotted drain pipes
had already been finished. A measure preventing damage to

kusu, dojde při průtoku sifonem k jejímu uhašení. Štěrbinové
žlaby jsou v tunelu stejně jako kabelovody nebo potrubí požár-
ního vodovodu instalovány do bloku konstrukcí nad základo-
vým pásem klenby sekundárního ostění. Vzhledem k dispozič-
nímu uspořádání příčného řezu tunelu a snaze o minimalizaci
plochy příčného řezu tunelu zasahuje sifon samozhášecího
kusu do základového pásu a pro jeho instalaci je nutno v tomto
místě nosnou konstrukci základového pásu významným způso-
bem oslabit. Praktický příklad ukazuje obr. 12, na kterém je
základový pás v místě samozhášecího kusu přerušen.

Řešením je použití štěrbinových žlabů nové konstrukce, která
používá k uhašení hořící kapaliny dvou klapek, přes které kapa-
lina ve štěrbinovém žlabu protéká. Princip zhášení plamene při
průtoku samozhášecím kusem ukazuje schéma na obr. 13.

V případě příznivých geotechnických podmínek, které byly
v průběhu ražby tunelu Považský Chlmec zastiženy, nehrálo
oslabení základového pásu zásadní roli. Mohlo by však být znač-
nou komplikací v případě založení sekundárního ostění na méně
kvalitním horninovém masivu. Konstrukční výška těchto nových
prefabrikátů se neliší od konstrukční výšky standardního prefab-
rikátu štěrbinového žlabu, takže není nutné pro jeho osazení pro-
vádět žádné stavební úpravy, nebo zásahy do nosné konstrukce
tunelu. Samozhášecí kus nové konstrukce ukazuje obr. 14.

Výhoda nového typu samozhášecího kusu není jen ve staveb-
ním řešení, ale i z hlediska údržby. Sifon původní konstrukce
plní svou samozhášecí funkci pouze v případě, že není zanesen
nečistotami, nebo v zimních měsících nedochází v sifonu
k zamrzání vody. To vyžaduje zejména v příportálových úsecích
tunelu používání nemrznoucí směsi a při střídání mrazu a oblevy
její neustálé dolévání. Z tohoto pohledu je nové technické řešení
zcela bezúdržbové a bezpečné. Použití nového konstrukčního
typu samozhášecích kusů se na tunelu Považský Chlmec nepo-
dařilo prosadit, neboť v době realizace se jednalo o zcela nový
výrobek, který nebyl ještě na žádném tunelu použit.

7  ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH PROTISMYKOVÝCH 
VLASTNOSTÍ

Zajištění požadovaných (normových) protismykových vlast-
ností na vozovkách v tunelech představuje složitější proces
oproti vozovce ve volné trase. V tunelu se vlivem omezeného
rozptylu výfukových plynů a zvýšeného obrusu pneumatik
vozidel trvale vytváří na povrchu vozovky mastný film z nečis-
tot a zplodin spalování pohonných hmot. Zatímco v otevřených
úsecích komunikací tyto látky působením slunečního záření
degradují a vymývají se dešťovými srážkami a rozptylují se do
okolí, tak v tunelech k tomuto samovolnému čištění nedochází.
Nečistota, která zůstává na povrchu vozovky ve struktuře beto-
nu, významně snižuje její celkovou drsnost a negativně tak

Obr. 13 Schéma samozhášecího kusu nové konstrukce
Fig. 13 Diagram of a new-design flame-retardant element 
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the already realised structures was taken in the inte rest
of all parties involved. It is first of all necessary
during the work on the non-cemented bedding layers
of the crushed gravel type to take extra caution when
heavy mechanical equipment moves close to the kerbs
and slotted drainage pipes and to compact the directly
connecting edges additionally with a compactor plate.
It is also necessary to take increased care when
cemented materials are being laid close to kerbs/slot-
ted drain pipes. 

The greatest risk of damaging those structures is posed
during the realisation of the concrete cover. Crawler tracked
pavers move in the tunnel on walkways, close to cable man-
holes, kerbs and slotted drain pipes. It is therefore necessary
to continuously place sufficiently wide rubber conveyor belts
under the tracks as a support (see Fig. 16). 

It is in addition necessary before starting to brush the surfa-
ce of the concrete cover and cutting the joints to ensure cove-
ring of the slotted drain pipes and all openings in the tunnel
structure (e.g. niches for cable protection pipes) so that their
clogging is prevented. 

9  COORDINATION OF OTHER WORK IN THE TUNNEL 
AND THE WORKS SAFETY 

Several work operations proceed in the tunnel in parallel.
The transport of materials to pavers or graders was one of the
fundamental elements of the realisation of the roadway layers.
The paver was assembled at the eastern portal. With respect to
the fact that the access through the eastern portal was restric-
ted, the paver passed through the tunnel tubes to the eastern
portal and the work in both tunnel tubes proceeded in the
direction from the eastern to the western portal. The transport
distance for supplying the pavers with concrete therefore rea-
ched the entire length of the tunnel tubes. When trucks tran-
sported the material, they first reversed to the mechanical equ-
ipment and subsequently drove empty forward along the tun-
nel, back to the material stock. In the tunnel the trucks passed
each other in both directions under reduced visibility conditi-
ons. It was desirable that no parallel work operations procee-
ded during the course of that time. However, this is not always
possible with respect to the tight construction schedules. If it
is required to put another working place into operation, it is
necessary to properly illuminate it, mark it and inform all ope-
rators and drivers that they have to take extra caution in the
particular location. The situation was complicated even by the

ovlivňuje brzdnou dráhu vozidel. Již během krátké doby 
(v řádu měsíců) dochází ke snižování požadovaných proti-
smykových vlastností. Pro zajištění požadovaných protismy-
kových vlastní vozovky je nutné přijmout určitá opatření již
během výstavby po dokončení CB krytu. Jedná se zejména
o dodržení technologické přestávky pro vytvrdnutí betonu
a obecně omezení staveništní dopravy v tunelu, zejména v sou-
vislosti s dokončením montáží technologických celků tunelu
a prováděním dopravního značení. V rámci provozního řádu
tunelu je nutné navrhnout správnou technologii čištění vozov-
ky a optimální časový interval pro její údržbu. 

K zajištění požadovaných protismykových vlastností byl zvo-
len typ povrchu CB krytu s vymývaným betonem. Tato techno-
logie vyžaduje nejen zvýšené kvalitativní požadavky na kame-
nivo v horní vrstvě CB krytu. Některé požadavky a doporučení
na kamenivo v horní vrstvě CB krytu zmiňuje TKP 26, konkrét-
ně požadavek na maximální zrno kameniva, zrnitost, tvarový
index kameniva, odolnost vůči drcení případně požadavek na
ohladitelnost. Při výběru hrubě drceného kameniva HDK 4/8
pro horní vrstvu CB krytu se v průběhu výstavby ukázalo, že
žádný z místních dodavatelů není schopen zajistit projektem
požadované množství a kvalitu materiálu. Proto se zhotovitel
rozhodl pro dovoz materiálu ověřené kvality z České republiky,
z 350 km vzdáleného Nemojova. Před rozjezdem finišerů byly
do chodníku navrtány otvory pro instalaci lankodráhy. Po jejím
napnutí v celé délce tunelu mohla být zahájena vlastní betonáž
vozovky. Lankodráhou směrově i výškově vedený finišer beto-
nuje vrstvy vozovky mezi obrubníky s tím, že jemné napojení na
prefabrikáty obrubníků je prováděno ručním zahlazením.
Povrch krytu před další úpravou ukazuje obr. 15.

Po vlastní betonáži se na povrch CB krytu nanese zpomalo-
vač tuhnutí. Následně po 10 až 20 hod. (s ohledem na klimatic-
ké podmínky, vlhkost a teplotu vzduchu v tunelu a další fakto-
ry) nastává vlastní vymetání, které se provádí pomocí naklada-
če s ocelovými kartáči. Tímto vymetením se obnaží kamenivo
ve svrchní vrstvě CB krytu, které tvoří makrotexturu, která
zajišťuje požadované protismykové vlastnosti. Makrotextura
tvořená vymetením povrchu představuje v nynější době jednu
z nejmodernějších technologií úpravy povrchu CB krytu
a investor tím získává jednu z nejkvalitnějších CB vozovek,
kterou lze ve střední a východní Evropě postavit. Této kvalitě
ovšem odpovídají zvýšené materiálové nároky a upravený tech-
nologický postup provádění. 

8  MOŽNOSTI OPATŘENÍ K ELIMINACI POŠKOZENÍ 
CHODNÍKŮ, OBRUBNÍKŮ A ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ

Při realizaci vozovkových vrstev v tunelu byly již zhotovené
konstrukce typu chodníky, obrubníky a štěrbinové žlaby.
V zájmu všech zúčastněných stran bylo provedení opatření,
která zamezují poškození již realizovaných konstrukcí. Při pro-
vádění podkladních nestmelených vrstev typu štěrkodrť je
potřeba zejména dbát zvýšené opatrnosti při pohybu těžké

Obr. 14 Samozhášecí kus konstrukční výšky štěrbinového žlabu
Fig. 14 Flame-retardant element with the height equal to the height of a slotted drain pipe

Obr. 15 Povrch CB krytu před dalšími úpravami
Fig. 15 Surface of concrete cover before subsequent treatment 



27. ročník - č. 3/2018

35

mechanizace v blízkosti obrubníků a štěrbinových žlabů
a přímo navazující kraje dostatečně hutnit hutnicí deskou. Při
pokládce podkladních vrstev ze stmelených materiálů je také
nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu finišerů v blízkosti
obrubníků/štěrbinových žlabů.

Největší riziko poškození těchto konstrukcí nastává při reali-
zaci CB krytu. Pásové finišery se v tunelu pohybují po chodní-
cích v těsné blízkosti kabelových šachet, obrubníků a štěrbino-
vých žlabů. Při jakémkoliv pohybu sestavy finišerů je proto
nutné pod pásy průběžně umísťovat podklad z dostatečně širo-
kých gumových přepravníkových pásů (obr. 16).

Dále je nutné před zahájením prací na vymetání povrchu CB
krytu a prořezáváním spár zajistit zakrytí štěrbinových žlabů
a všech otvorů v konstrukci tunelu (např. niky kabelových
chrániček), aby nedošlo k jejich zanesení.

9  KOORDINACE OSTATNÍCH PRACÍ V TUNELU 
A BEZPEČNOST PROVÁDĚNÍ 

V tunelu probíhalo paralelně v souběhu několik prací. Jedním
ze zásadních prvků realizace vozovkového souvrství byla
doprava materiálu k finišerům či graderům. Montáž finišeru
probíhala na západním portále. Vzhledem k tomu, že na
východním portále byl omezený přístup, projel finišer tunelo-
vými troubami k východnímu portálu a práce v obou tunelo-
vých troubách pak probíhaly směrem od východního k západ-
nímu portálu. Dojezdová vzdálenost při zásobování finišerů
betonem proto dosahovala až celé délky tunelových trub. Při
dopravě materiálu nákladní auta nejprve tunelem couvala
k mechanizaci a poté prázdná jela tunelem popředu zpět k záso-
bám materiálu. V tunelu se nákladní auta ve snížení viditelnos-
ti míjela v obou směrech. Bylo žádoucí, aby v té době v tunelu
neprobíhaly žádné paralelní práce. Toto ovšem, s ohledem na
napjaté harmonogramy staveb, není vždy reálné. Pokud je
nezbytné zprovoznit v tunelu další pracoviště, je potřeba ho
řádně osvětlit, označit a oznámit všem strojníkům a řidičům,
aby v předmětném místě dbali zvýšené opatrnosti. Situaci kom-
plikoval i malý podélný sklon komunikace s výškovým vrcho-
lem uvnitř tunelu. Proudění vzduchu v tunelu ovlivňovalo oslu-
nění portálů a mnohdy přirozené větrání nefungovalo vůbec.
Proto bylo nutné použít nucené větrání instalací mobilních ven-
tilátorů, aby na pracovištích nedocházelo ke koncentraci škod-
livin. Stísněné poměry při provádění vozovky v tunelu ukazuje
obr. 17.

10  ZÁVĚR

Proces volby vozovkového souvrství v tunelu Považský
Chlmec měl v průběhu projektování realizační dokumentace
určitý vývoj. Objednateli byla např. předložena varianta
s pružnou asfaltovou mezivrstvou pod CB deskou. Jako opti-
mální objednatel schválil skladbu vozovky popsanou v tomto
článku. Cementobetonový kryt s vymývaným povrchem je
momentálně jednou z nejkvalitnějších vozovek s dlouhou
životností. Objednatel tímto rozhodnutím získal jednu z nej-
kvalitnějších a nejtrvanlivějších vozovek, kterou může ve
střední a východní Evropě získat. Na návrh zhotovitele došlo
v průběhu výstavby k celé řadě změn, které pozitivně ovlivni-
ly jak proces provádění, tak kvalitu a životnost vozovky, která
v tunelu přímo souvisí s bezpečností provozu. Při sanaci vad
vozovky dochází zpravidla k rizikovým dlouhodobým uzávě-
rám tunelu s nutností odklonění provozu. Návrh a provádění
vozovky v tunelu má svá specifika, která by bylo vhodné do

small longitudinal slope of the roadway with the summit loca-
ted inside the tunnel. The airflow in the tunnel was affected by
the lighting of the portals by sun and natural ventilation often
did not work. It was for that reason necessary to use forced
ventilation by means of the installation of mobile fans so that
noxious substances did not concentrate at working places. The
restricted conditions during the work on the roadway pave-
ment are shown in Fig. 17. 

10  CONCLUSION

The process of the selection of the roadway structural lay-
ers in the Považský Chlmec tunnel experienced certain deve-
lopment during the course of the preparation of the detailed
design. For example, a variant with an intermediate flexible
asphalt layer under the concrete pavement was submitted to
the client. The client approved the roadway composition des -
cribed in this paper as optimal. The concrete cover with the
brushed surface finish is at the moment one of the highest
quality long duration roadway pavements. Owing to this deci-
sion the client obtained one of highest quality and most durab-
le roadways it is possible to get in Central and Eastern
Europe. Numerous changes positively affecting the construc-
tion process and quality and durability of the roadway direct-
ly relating to the operational safety in the tunnel were made
on contractor’s proposal. When a defective roadway is to be
rehabilitated, risky long-term closures of the tunnel are usual-
ly necessary with the need for traffic diversions. Designing
and constructing a roadway in a tunnel has its specifics for
which it would be reasonable to be incorporated into regulati-
ons and standards so that, with the work safety observed and
investment costs kept at acceptable level, the risk of damage

Obr. 16 Ochrana chodníku pod pásem finišeru pryžovým pásem
Fig. 16 Protection of walkway under paver track by a rubber belt 

Obr. 17 Doprava směsi k finišeru a stísněné prostorové poměry v tunelu
Fig. 17 Transport of mixture to the paver and the restricted spatial conditions
in the tunnel 
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to roadway layers is minimised. The above-mentioned experi-
ence can be an appropriate inspiration for authors of regulati-
ons. 

The Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) section of the D3
motorway was successfully opened to traffic at the beginning
of December 2017 (see Fig. 18). The Považský Chlmec tunnel
was its important part. With respect to the technical complex-
ness of the entire motorway section, this project was rightful-
ly nominated to the competition Project of the Year 2017,
where it was awarded the main prize and prize of the Ministry
of transport and construction of the Slovak Republic at the
ceremonial announcement of the winners in 2018. Owing to
the realisation of the project procurement in the Design –
Build regime according to the conditions of the FIDIC Yellow
Book, it was possible during the construction without signifi-
cant complications to change the originally designed technical
solutions, respond to changes of regulations and standards
taking place during the construction and, first of all, apply the
long-term experience of the contractor and the designer wor-
king as a single team. The application of the proposed opti-
misations, the use of modern technical solutions and techno-
logical construction processes was possible even thanks to the
good collaboration of all project parties, which can have
a great feeling from the successfully completed work. 
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předpisů a norem zapracovat, aby se při dodržení bezpečnosti
práce a zachování přijatelných investičních nákladů minimali-
zovalo riziko poškození vozovkových vrstev. Výše uvedené
zkušenosti mohou být autorům předpisů vhodnou inspirací.

Dálniční úsek D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) byl
úspěšně uveden do provozu začátkem prosince 2017 a tunel
Považský Chlmec byl jeho významnou součástí (obr. 18).
Vzhledem k technické náročnosti celého dálničního úseku byla
tato stavba právem nominována do soutěže Stavba roku 2017,
ze které si při slavnostním vyhlášení vítězů v roce 2018 odnesla
hlavní cenu i cenu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské
republiky. Díky realizaci stavby v režimu „Navrhni a postav“
podle smluvních podmínek žluté knihy FIDIC bylo možné
v průběhu výstavby bez výrazných komplikací měnit původně
navržená technická řešení, reagovat na změny předpisů a norem,
ke kterým v průběhu výstavby došlo a především uplatnit dlou-
holeté zkušenosti zhotovitele i projektanta jako jednoho týmu.
Uplatnění navrhovaných optimalizací, použití moderních tech-
nických řešení a technologických postupů výstavby bylo možné
i díky dobré spolupráci všech účastníků výstavby, kteří mohou
mít z úspěšně dokončeného díla dobrý pocit.
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Obr. 18 Pohled na dokončený západní portál
Fig. 18 A view of the completed western portal 


