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ÚVOD

Železniční trať číslo 212 (Čerčany – Kácov – Světlá nad
Sázavou), jež vede kaňonovitým údolím řeky Sázavy, je nazývá-
na jako „Posázavský Pacifik“. Jedná se o soubor velkého množ-
ství umělých staveb, jako jsou tunely, mosty, propustky, náspy,
které na sebe těsně navazují a tvoří tak unikátní technické dílo.
Celá trať byla budována postupně po několika úsecích a v dobách
svého vzniku se jednalo o důležitou dopravní tepnu v Posázaví.
Největší slávu pamatuje Posázavský Pacifik z dob po vzniku
první samostatné Československé republiky ve 20. a 30. letech
20. století, kdy množství trempů vyráželo za dobrodružstvím.
Právě tehdy dostala železniční trať i své jméno. 

Jednokolejný tunel Podhradský s evidenčním číslem 124 na
trati TÚ 1733 Kácov – Světlá nad Sázavou se nachází nedaleko
města Ledeč nad Sázavou. Se svou délkou 251 m je nejdelším
tunelem na trati. Trať je vedena v oblouku o poloměru R=200 m,
z hlediska sklonových poměrů v tunelu zpočátku stoupá cca hod-
notou 7 ‰ v délce 40 m, následuje vodorovná část délky 192 m
a pak klesání cca 6 ‰ v délce 19 m. Podhradský tunel prochází
ohbím údolí řeky Sázavy zahloubeného do paneplénu Želivské
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ABSTRAKT

Většina tunelů v České republice byla vystavěna již v 19. století. Přestože v této době byly možnosti stavitelů velmi omezené, řeme-
slná kázeň a kvalita provedení staveb našich předků mnohdy předčí stavby současně budované. Časem však i u těchto staveb dochá-
zí k postupnému vyčerpání životnosti a zhoršuje se jejich stavebně-technický stav. Pro návrh vhodného způsobu rekonstrukce je zapo-
třebí mít znalosti o současném stavu stavby a také o její historii.

ABSTRACT

The majority of tunnels in the Czech Republic were constructed already in the 19th century. Despite the fact that the possibilities of
builders were very limited, the discipline of craftsmen and quality of structures built by our ancestors often surpass the currently built
structures. However, even these structures eventually experience gradual depletion of the life length and deterioration of their struc-
tural and technical condition. It is necessary for proposing a correct method of the reconstruction to know the current condition and
also the history of the structure. 

INTRODUCTION

Railway track No. 212 (Čerčany – Kácov – Světlá nad
Sázavou), which runs along the canyon valley of the river
Sázava, is usually called the “Sázava Pacific Railway”. It is a set
of a great number of artificial structures, such as tunnels, bridges,
culverts and embankments closely following each other, forming
a unique piece of technical work. The whole track was built gra-
dually, in several sections. In times of its creation it was an
important transport artery along the central stretch of the Sázava
River. The Sázava Pacific Railway track experienced the greatest
glory at the time of the origination of the first independent
Czechoslovak Republic in the 1920s and 1930s, when crowds of
hikers called romantically “tramps” were set out for adventure. It
was the time when the Sázava Pacific Railway was given its
name. 

The single-track Podhradský tunnel, registration number 124,
on the track section 1733 Kácov – Světlá nad Sázavou, is loca-
ted near the town of Ledeč nad Sázavou. With its length of 251m
it is the longest tunnel on the track. The track leads on a curve
with the radius R=200m; in terms of the gradient conditions in
the tunnel it first ascends on a 7 ‰ slope along the length of
40m; a horizontal section 192m long follows; it is replaced by
a 19m long section descending at ca 6 ‰. The Podhradský tun-
nel runs along a bend of the Sázava River valley sunk into the
paneplain of the Želiv highland, which is a part of the geomorp-
hological unit belonging to the sub-system of Křemešnice
Highland, which is a part of the geomorphological unit of
Křemešnice highland belonging to the sub-system of the
Bohemian-Moravian highland. The tunnel was driven in an area
which is built up by Moldanubic metamorphosed rock types –
sillimanite-biotite gneiss. It was inaugurated in 1903. 

For the reason of poor construction condition, the Railway
Infrastructure Administration, state organisation, ordered pre-
paration of a single-stage design, the Construction design for
tunnel reconstruction. It is necessary and logical to solve also
linking structures concurrently with the planned tunnel recon-
struction, namely the reconstruction of the trackwork and track
bed, drainage of the portal areas, cable diversions, reconstruc-
tion of several culverts, stabilisation of the slope above the

Obr. 1 Pohled na vjezdový portál tunelu Podhradský
Fig. 1 A view of the entrance portal of the Podhradský tunnel 
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pahorkatiny, jež je dílčím podílem geomorfologického celku
Křemešnické vrchoviny náležejícího do podsoustavy Čes ko -
moravská vrchovina. Tunel byl ražen v území, které je budová-
no moldanubickými metamorfovanými horninami – sillimanit-
biotickými rulami, a do provozu uveden v roce 1903.

Z důvodu špatného stavebního stavu zadala SŽDC, státní orga-
nizace vypracování jednostupňové dokumentace ve stupni
Projekt stavby na rekonstrukci tunelu. Současně s plánovanou
rekonstrukcí tunelu je nutné a logické řešit i navazující objekty.
Jedná se o rekonstrukci železničního svršku a spodku, odvodně-
ní příportálových oblastí, přeložky kabelů, rekonstrukce několi-
ka propustků, zajištění svahu nad vjezdovým portálem tunelu
a rekonstrukce opěrné (nábřežní) zdi (obr. 1). 

Hlavním cílem stavby je zajištění bezpečnosti provozu a sní-
žení provozních nákladů. Zvýšené náklady jsou v současnosti
dané především nutností odstraňování ledu, zvýšeným dohledem
a omezením rychlosti.

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TUNELU

Tunelová trouba je opatřena ostěním vyzděným z lomového
kamene – šedá rula – na cementovou maltu (obr. 2). Maximální
výška nadloží tunelu se pohybuje okolo 43 m. Tunel má celkem 22
pásů a vjezdový i výjezdový portálový pás. Kromě obezděných
částí jsou v tunelu dva úseky neobezděné, s ponechanou rostlou
skálou (obr. 3). Délka neobezděných úseků je 20 m a 38 m. V tune-
lu se nacházejí čtyři páry vstřícných výklenků ve vzdálenosti cca
50 m. Rozměry výklenků neodpovídají ČSN 73 7508 a jejich
vzdálenosti nesplňují požadavky vyhlášky 177/95 Sb.

V době výstavby tohoto tunelu byly možnosti stavitelů
v porovnání s dneškem velice omezené. Starší tunely se prová-
děly bez izolace, s drenážní vrstvou na rubu ostění (zakládka,
později porézní betony, apod.). Podzemní díla byla izolována
materiály, které po desítkách let provozu a působení vody
a mrazu nemohou fungovat, např. plechy, asfaltovými deskami
nebo pásy. Navíc se izolace prováděla pouze v klenbě a pouze na
určité části tunelu (v místech významných výronů vody z výru-
bu). Ostění tunelu Podhradského bylo, s ohledem na vlastnosti
horninového masivu, navrženo ze čtyř typů tuhého ostění a prav-
děpodobně bez izolace. Jednotlivé typy ostění se liší tloušťkou
klenby i opěr a dále provedením protiklenby. Světlá výška tune-
lu se pohybuje okolo 5,65 m a šířka okolo 5,50 m, světlý profil
tunelu s ostěním má cca 26,5 m2, části tunelu bez ostění mají
světlý profil cca 37 m2.

Odvodnění obezdívky zabezpečují odvodňovací otvory ve
zdivu. V ose tunelu je vybudována středová kamenná tunelová
stoka profilu cca 40/40 cm, vyspádovaná k portálům tunelu.
Vyústění tunelové stoky je přes kamennou příkopovou zídku do
kamenných odvodňovacích žlabů před portály.

Zdivo portálů je z lomového kamene ze šedé ruly, portálové
věnce jsou z pískovcových kvádrů. Před oběma portály se nachá-
zejí levostranná portálová křídla z kamenného zdiva. 

OBSAH PRŮZKUMNÝCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, 
AKTUÁLNÍ STAVEBNÍ STAV

Rekonstrukci tunelu nelze provádět bez přípravných a prů-
zkumných prací. Výsledkem těchto prací by měl být soubor dat,
která projektantovi poskytnou ucelenou informaci o stavebně-
technickém stavu tunelu. Rozsah a podrobnost průzkumu vždy
závisí na požadavcích investora. 

Vzhledem ke zjištěným poškozením uvnitř tunelu bude rekon-
strukce provedena jako komplexní. Z tohoto důvodu byl zvolen
co možná nejširší rozsah průzkumných prací. Při komplexních

tunnel entrance portal and reconstruction of a retaining
(embankment) wall (see Fig. 1). 

The main objective of the project is to ensure operational safe-
ty and reduce operating costs. The increased costs are currently
the result of the necessity for removing ice, increased surveillan-
ce and reducing the speed. 

STRUCTURAL AND TECHNICAL SOLUTION TO THE TUNNEL 

The tunnel tube is provided with a lining made from cement
mortar bound rubble stone – grey granite (see Fig. 2). The maxi-
mum height of the tunnel overburden fluctuates about 43m. The
tunnel has 22 lining blocks and an entrance and exit portal blocks.
Apart from the lined parts, there are two unlined sections in the
tunnel with bare natural rock left in place (see Fig. 3). The lengths
of the unlined sections amount to 20m respectively 38m. There
are four pairs of recesses on either side of the tunnel spaced at
50m, located directly opposite each other. The dimensions of the
recesses do not correspond to ČSN 73 7508 standard and their
spacing does not fulfil requirements of Directive 177/95 Coll. 

At the time of this tunnel construction the possibilities of the
builders were very limited in comparison with our time. Older
tunnels were carried out without waterproofing, with a drainage
layer on the external surface of the lining (packing, later porous
concrete, etc.). Underground workings were provided with
waterproofing materials, such as steel sheets, asphalt plates or
sheets, which cannot function after tens of years of operation and
the action of water and frost. In addition, waterproofing was car-
ried out only in the vault and only in certain parts of the tunnel (in
locations of significant water leaks from the excavation surface).
The Podhradský tunnel lining, with respect to the rock mass pro-
perties, was designed with four types of rigid lining and, probab-
ly, without waterproofing. Individual lining types differ in the
thickness of the vault and side walls and, further, by the design of
the invert. The net height and width of the tunnel fluctuates about
5.65m and 5.50m, respectively; the net cross-sectional area of the
tunnel with the lining amounts to ca 26.5m2, whilst the net cross-
sectional area of the parts without lining is ca 37m2.

Draining of the lining is provided by drainage holes in the
masonry. A 40/40cm profile central masonry drainage duct is
built on the tunnel axis. It is sloped toward the tunnel portals.
The tunnel drainage duct leads over a masonry ditch wall to
masonry drainage troughs in front of the portals. 

Obr. 2 Část tunelu s kamenným ostěním
Fig. 2 Masonry lined part of the tunnel 
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opravách pracuje obvykle na projektu a průzkumu více odbor-
ných firem. Obdobně tomu bylo i v tomto případě.

Prvním krokem při plánování průzkumu tunelu bylo seznáme-
ní se s danou stavbou. To znamená dohledání veškeré archivní
dokumentace k tunelu. Takovou dokumentací byla především
tunelová kronika, evidenční list tunelu, dokumentace z výstavby,
dokumentace z dříve realizované sanace, záznamy z pravidel-
ných i mimořádných prohlídek a geotechnický posudek neobe-
zděných částí tunelu, který nechala vypracovat Správa železnič-
ní dopravní cesty, státní organizace v roce 2015.

Studiem těchto podkladů projektant získal přehled o historii
díla a o problémech, které provázely provoz tunelu v průběhu let.
Neocenitelným zdrojem informací byl samozřejmě správce tune-
lu, pamětníci dřívějších sanačních zásahů či dlouholetí zaměst-
nanci provozovatele tunelu.

V tunelové kronice se dalo vyčíst, že v průběhu provozu
tunelu byly nařízeny práce spojené s odstraňováním uvolně-
ných kamenů v neobezděných částech tunelu. Poté byl v roce
1982 nařízen zvýšený dohled v těchto neobezděných úsecích.
V roce 1981 byla provedena kompletní výměna železničního
svršku. V roce 1983 byla provedena oprava spárování kamen-
ného zdiva a výměna zvětralých zdících kamenů. Správce tune-
lu dále ústně informoval o vykolejení osobního vlaku uvnitř
tunelu v roce 1992. Důvodem bylo značné zalednění v místě
kolejnic způsobené průsaky vody přes ostění tunelu. K uvolně-
ní a vypadnutí části lomového zdiva v klenbě pásu č. 4 došlo
v roce 1997 a téhož roku provedl správce provizorní zajištění
klenby vestavbou pěti ocelových skruží doplněných výdřevou.
Oprava, jež měla za úkol trvale odstranit poruchu vzniklou
v tomto tunelovém pásu a zajistit stabilitu díla a bezpečnost
železničního provozu, proběhla v roce 1999. Práce zde spočí-
valy v zazdění porušeného místa v klenbě, vyplnění prázdných
prostor za rubem tunelového ostění pomocí výplňové injektáže
(cementová aktivovaná malta při použití struskoportlandského
cementu a injektážního písku), dotěsnění spár kamenného
zdiva těsnící injektáží (polyuretanová pryskyřice) a nakonec
zřízení drenážní svodnice a svedení vod do středové stoky
tunelu. Po této opravě však i nadále docházelo k průsakům,
a proto byla injektáž v rámci reklamace opakována. Protože ani
opakovaná injektáž v tomto páse průsaky zcela neodstranila,
bylo zpětně osazeno podskružení a klenba byla zapažena foš-
novými pažinami napuštěnými trojnásobným  protihnilobným
nátěrem s aktivací do skruží. Pod pažiny byla dále vložena

The masonry portal collars are made from grey granite and
sandstone blocks, respectively. Left-hand masonry wings are in
front of both portals. 

CONTENT OF SURVEY AND PREPARATION WORK, 
CURRENT CONSTRUCTION STATE 

The tunnel reconstruction cannot be carried out without prepa-
ratory and survey work. This work should provide a set of data
which gives the designer comprehensive information about the
construction and technical state of the tunnel. The extent and
details of the survey always depend on client’s requirements. 

With respect to the damage identified inside the tunnel, the
reconstruction will be carried out as a comprehensive work. For
that reason, the as wide extent of survey operations as possible
was chosen. Several professional firms usually work on the
design and survey for comprehensive repairs. It was similar even
in this case. 

The first step in the tunnel survey planning was getting 
acquainted with the particular construction. It means finding all
archive documents concerning the tunnel. Such documents com-
prised in particular the tunnel chronicle, the tunnel registration
sheet, documents from the tunnel construction period, documents
from the previously performed rehabilitation, records of regular
and extraordinary inspections and the geotechnical assessment of
unlined parts of the tunnel which was ordered by the Railway
Infrastructure Administration, state organisation in 2015. 

By studying those source documents, the designer gathered
knowledge about the tunnel history and problems accompanying
the tunnel operation over the years. Of course, the tunnel admi-
nistrator, as well as witnesses of the previous rehabilitation inter-
ventions or long-time employees of the tunnel operator, were an
invaluable source of information. 

It was possible to read in the tunnel chronicle that work asso-
ciated with removing loose stones in the unlined parts of the
tunnel was ordered during the tunnel operation. Subsequently, in
1982. Increased surveillance was ordered for the unlined secti-
ons; in 1981, the trackwork was completely replaced. In 1983,
the masonry pointing was repaired and the weathered masonry
blocks were replaced. The tunnel administrator further orally
informed about a passenger train derailing in the tunnel in 1992.
The accident cause lied in significant covering of rails by ice
caused by seepage of water through the tunnel lining. In 1997,
a part of the masonry in the vault of the block No. 4 got relea-
sed and fell down; the same year the administrator installed tem-
porary support of the vault by incorporating five steel centering
pieces complemented by timbering. The repair which was de -
signed to permanently remove the defect in this tunnel block
and ensure the tunnel stability and safety of railway operation
was carried out in 1999. The work lied in walling up the broken
masonry in the vault, filling of empty spaces behind the tunnel
lining using back grouting (activated cement mortar using slag
Portland cement and grouting sand), additional sealing of joints
in the masonry (polyurethane resin) and, eventually, construc-
ting a collecting drain and directing water to the central draina-
ge duct. But seepage continued even after the repair and grou-
ting had to be repeated within the framework of a client com-
plaint. Because even the repeated grouting in this block did not
stop the seepage, the centering was again installed and the vault
was braced with lagging boards impregnated by triple anti-rot-
ting coat with the activation into the centering vaults. In additi-
on, a membrane designed to direct the leaks outside the track

Obr. 3 Část tunelu bez ostění 
Fig. 3 Unlined part of the tunnel 
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fólie, která odvádí průsaky mimo kolej. Podle dostupných pod-
kladů poté již nebyly v tunelu dále kromě běžné údržby prová-
děny žádné rozsáhlejší opravy nebo sanace.

Po prostudování archivní dokumentace byla v rámci příprav-
ných prací provedena předběžná prohlídka tunelu za účasti
investora nebo provozovatele, který má přehled o vývoji jednot-
livých poškození v tunelu. Při této prohlídce se také pořídila
základní fotodokumentace tunelu. Po absolvování prvotní pro-
hlídky a studia archivních podkladů navrhl projektant soubor
průzkumných prací, které budou sloužit jako podklad pro návrh
rekonstrukce. Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám
v průběhu roku a s nimi spojeným projevům uvnitř tunelu (pro-
měnný stav přítoků vody apod.) bylo potřebné provést opakova-
né prohlídky. 

Jako důležitý podklad pro vyhodnocení celkového stavu slou-
žilo podrobné geodetické zaměření tunelu, jeho okolí a souvise-
jících stavebních objektů tachymetricky. Dále bylo provedeno
posouzení skutečného světlého profilu tunelu vůči platnému nor-
movému průjezdnému průřezu. Toto posouzení bylo provedeno
na základě zaměření tunelu laserovým scannerem a tachymet-
rem. Skenovací pozice byly umístěny v rozestupech cca 15 m
tak, aby byly podrobně naskenovány veškeré prvky tunelu. Dnes
používané scannery umožňují zaměřit profil tunelu při rychlosti
až několik stovek metrů za hodinu. Geometrická data z tohoto
měření byla dále zpracována v softwarech AutoCad,
Microstation a Rhinoceros. Analýza průjezdnosti tunelu ukázala,
že současný průjezdný profil Z-GČD za současné polohy koleje
nevyhoví v části tunelu. Dále bylo prokázáno, že volný schůdný
a manipulační prostor není dodržen v tunelu ani v prostoru
zárubních zdí.

Součástí průzkumu byla také vizuální prohlídka železničního
svršku, stavu kolejnic, upevňovadel a pražců. Dále byly prove-
deny kopané sondy uvnitř tunelu (mezi pražci) za účelem zjiště-
ní stavu a hloubky štěrkového lože a ověření stavu pláně, pří-
padně středové tunelové stoky či protiklenby tunelu. Kopanými
sondami však nebylo možné ověřit ani hloubku protiklenby či
tunelové stoky a ani vlastně jejich existenci. Sondy byly vždy
ukončeny při zastižení kamenné rovnaniny, větších kamenů či
skalního povrchu. Pro ověření přítomnosti tunelové stoky a pro-
tiklenby by bylo zapotřebí provést kopanou sondu větších roz-
měrů. Toto by však obnášelo vyřezání a odstranění části kolejo-
vého roštu, což při stanovené délce nočních pauz mezi vlaky
nebylo možné.

Z důvodu nemožnosti ověření středové tunelové stoky kopa-
nými sondami byla dodatečně provedena kamerová prohlídka.
Kamera byla do stoky zavedena jejím vyústěním přes příkopové
zídky před portály tunelu. Stav stoky bylo však možné ověřit
pouhých pár metrů, jelikož je stoka půdorysně zalomena a znač-
ně zanesena listím a jinými nánosy. 

Podrobná pasportizace tunelového ostění, portálových křídel
a zdí byla provedena v souladu s předpisem S6 ČD. Pasport
zaznamenal viditelná poškození, jako jsou například trhliny
v ostění, vypadané spárování mezi kameny obezdívky, průsaky
vody do tunelu, povrchovou nebo hloubkovou degradaci materi-
álu ostění, zvětralé pojivo spár, výluhy, lokálně povrchově zvět-
ralé zdící kameny, mech či další porost a podobně. Vzhledem
k malé délce tunelu, nevyužila v tomto případě společnost
AMBERG Engineering Brno, a.s. svůj vlastní software s názvem
TunnelMap®, který je určen pro přímý digitální záznam z pro-
hlídky, ale jednotlivá poškození byla zaznamenána do předtiště-
ných papírových formulářů a následně překreslena v programu
AutoCad. Tyto pasportizační práce byly prováděny z pracovní

was placed under the lagging. According to the source docu-
ments available, no more extensive subsequent repairs or reha-
bilitation were carried out in the tunnel with the exception of
common maintenance.

After reading the archive documents, within the framework of
the preparatory work, a preliminary inspection of the tunnel was
carried out in the presence of the client or operator having an
overview of the development of individual cases of damage in
the tunnel. Photodocumentation was provided in the tunnel
during the inspection. After the completion of the initial inspec-
tion and studying archive documents, the designer proposed
a package of investigation operations, which would be used as
a basis for the design for the reconstruction. With respect to the
variable climatic conditions during a year and manifestations
inside the tunnel associated with them (variable state of water
inflows etc.), it was necessary to perform repeated inspections. 

Detailed survey measurements of the tunnel, its surroundings
and related civil engineering structures with a laser scanner were
conducted tacheometrically as an important basis for the assess-
ment of the overall condition. In addition, the actual net tunnel
profile was assessed and compared with the applicable standard
clearance profile. This assessment was carried out on the basis of
surveying the tunnel with a laser scanner and a total station. The
scanning stations were installed at ca 15m intervals so that all
tunnel elements were scanned in detail. The currently used scan-
ners allow for scanning the tunnel profile at the rate of several
hundred metres per hour. The geometrical data obtained by this
measurement was further processed in AutoCad, Microstation
and Rhinoceros software. The analysis of the tunnel passability
showed that the current clearance profile Z-GČD with the current
position of the track will not comply with regulations in a part of
the tunnel length. It was further proved that the free handling
space passable for pedestrians is not maintained even in the
space of the revetment walls. 

The visual inspection of the trackwork, condition of rails,
fasteners and sleepers was also part of the survey. Trial holes
were further carried out in the tunnel (between sleepers) for the
purpose of checking the condition and depth of the ballast and
verifying the state of the track formation, or the condition of the
central tunnel drainage duct or the tunnel invert. However, it was
not possible to verify either the depth of the invert or the tunnel
drainage duct and, as a matter of fact, their very existence.
Digging of the trial holes was always ended when hand-placed
rubble, larger stones or rock surface were encountered. It would
have to be necessary for the verification of the presence of the
tunnel drainage duct and invert to dig a larger trial hole. But it
would have required cutting off and removing a part of the track
grating, which was not possible with respect to the permitted
duration of night intervals between trains. Camera inspection
was additionally conducted because of the impossibility to veri-
fy the central tunnel drainage duct by trial holes. The camera was
inserted into the drainage duct through its exit across the ditch
walls in front of the portal. It was however possible to verify
only several meters of the drainage duct because it is was curved
in the ground plan and was significantly clogged with leaves and
other deposits. 

A detailed condition survey of the tunnel lining, portal wings
and walls was carried out in compliance with S6 ČD regulation.
The condition survey record contained visible damages, such as,
for example, cracks in the lining, missing pointing between the
masonry lining blocks, seepage of water into the tunnel and the
surface or deep degradation of the lining material, weathered
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binder in joints, leachates, masonry blocks locally weathered on
the surface, moss or other growth etc. With respect to the small
length of the tunnel, AMBERG Engineering Brno, a. s. did not
use its own software named TunnelMap® which is designed for
direct digital recording of the inspection. Instead, individual
damage cases were recorded in pre-printed paper forms and were
subsequently redrawn using the AutoCad software. These condi-
tion survey operations were carried out from a platform installed
and secured on a working train (a universal motor-driven track
car). It was possible to get literally within the reach of the lining
in the vault throughout the tunnel length from the platform.
There were tungsten halogen spotlights powered by a diesel
generating set installed on the platform. The inspection of the
masonry side walls was carried out without the platform, by wal-
king along the track. The condition survey of the vault without
using the working platform could have distorted the results.
When the inspection is carried out from the level of the track, the
vault may appear seemingly without defects, whilst the conditi-
on of the lining examined from the platform may be considered
in an extreme case as an emergency state. The maximum distan-
ce from which a damaged lining can be seen through the eye
under artificial lighting in a tunnel is ca 2m (see Fig. 4). 

The condition survey (see Fig. 5) showed that water seeps with
varying intensity practically in all tunnel blocks. In most water-
bearing sections water drips permanently and ice and icicles are
formed during winter seasons. The above-mentioned derailing of
the train in the tunnel was caused in the past in connection with
the wetting. During the winter season, employees of the Jihlava
railway station now remove icicles and ice blocks on the track
with the frequency of once every two days. In 2017, the permit-
ted speed was reduced due to the poor tunnel construction con-
dition from 50km/h to 30km/h (see Fig. 6). 

Another significant damage to the tunnel lining is represented
by cracks in the vault running along the masonry joints in the
portal blocks. It is a typical example of damaged lining in the
location of pulling the tunnel tube from the ground massif and,
at the same time, in the location under the drainage ditch behind
the external surface of the portal wall crown, which is often non-
functional due to neglected maintenance. In this location water
seeps through the bottom of the ditch through the vault directly
to the tunnel, where it causes additional damage by frost. 

The unlined tunnel sections were also parts of the condition
survey. In these locations the condition surveying team focused
first of all on assessing the extent of the rock surface weathering
by knocking on it, on the seepage from rock cracks and possible
loose rock blocks. The unlined sections were the subject of geo-
technical assessment carried out by GEOtest, a.s. already in
2015. This assessment describes the properties, behaviour and
possible development of rock types and rock massif in the unli-
ned parts of the tunnel and, at the same time, proposes possible
ways of rehabilitation. The main reason for the fact that the
Railway Infrastructure Administration, state organisation, had
this assessment carried out lied in visible fragments of rock on
the track and clogging of the track ballast with fine dust from the
excavation surface weathered on the surface. The assessment
was concluded by a recommendation that the lining was carried
out even in the parts of the tunnel without a lining and a supple-
mentary survey was carried out. 

The whole condition survey was complemented by detailed
photodocumentation with conscientious marking of the photos
(locations where they were taken, basic description of the pictu-
red phenomena). 

plošiny postavené a zajištěné na pracovním vlaku (MUV). Z pra-
covní plošiny bylo možné se dostat doslova na dosah ostění
v klenbě v celé délce tunelu. Na plošině byly přítomny haloge-
nové reflektory napájené elektrocentrálou. Bez pracovní plošiny,
pouhou pochůzkou v kolejišti, byla provedena prohlídka kamen-
ných opěr. Pasportizace klenby bez využití pracovní plošiny by
mohla zkreslit výsledky. Při prohlídce z úrovně koleje může
klenba působit zdánlivě bez závad, zatímco při ohledání z ploši-
ny může být stav obezdívky vyhodnocen v krajním případě jako
havarijní. Maximální vzdálenost, ze které je pouhým okem za
umělého osvětlení v tunelu dobře vidět poškození obezdívky, je
cca 2 m (obr. 4).

Pasport (obr. 5) ukázal, že prakticky ve všech tunelových
pásech dochází k průsakům vody o různé intenzitě. V nejvíce
zavodněných místech dochází k neustálému odkapávání vody
a v zimním období k zaledování a tvorbě rampouchů. V souvis-
losti s tímto zamokřením došlo v minulosti k již zmíněnému
vykolejení osobního vlaku uvnitř tunelu. V zimním období nyní
odstraňují zaměstnanci ST Jihlava rampouchy a ledové bloky
v kolejišti s četností 1x za dva dny. V roce 2017 byla, kvůli špat-
nému stavebnímu stavu tunelu, zavedena snížená rychlost 
z 50 km/hod. na 30 km/hod. (obr. 6).

Dalším významným poškozením ostění tunelu jsou trhliny
v klenbě vedené ve spárách kamenného ostění portálových pásů.
Jedná se o typický příklad poškození ostění v místě vytažení
tunelové trouby ze skalního masivu a současně v místě pod
odvodňovacím příkopem za rubem koruny portálové zdi, který
bývá mnohdy kvůli zanedbané údržbě nefunkční. Voda zde pro-
sakuje dnem příkopu přes klenbu přímo do tunelu, kde vlivem
mrazu způsobuje další poškození.

Součástí pasportizace byly také úseky tunelu bez ostění.
V těchto místech se pasportizační skupina zaměřila přede-
vším na posouzení rozsahu zvětrání skalního povrchu
poklepem, na průsaky z horninových puklin a na eventuální
uvolněné bloky horniny. Úseky bez obezdívky byly již
v roce 2015 předmětem geotechnického posudku, který
vypracovala společnost GEOtest, a.s. Tento posudek popi-
suje vlastnosti, chování a možný vývoj hornin a horninové-
ho masivu v neobezděných částech tunelu a zároveň navr-
huje možné způsoby sanace. Hlavním důvodem toho, že
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, nechala
tento posudek vypracovat, byly viditelné úlomky horniny

Obr. 4 Dočasné zajištění klenby pásu č. 4 a pracovní vlak pro průzkumné
práce
Fig. 4 Temporary stabilisation of the vault of the tunnel block No. 4 and the
working train for survey operations 



48

v kolejišti a zanášení stěrku železničního svršku jemným
prachem z povrchově zvětralého výrubu. Závěrem tohoto
posudku bylo doporučení zřídit ostění i v částech tunelu bez
vybudovaného ostění a provedení doplňkového průzkumu.

Celá pasportizace byla doplněna podrobnou fotodokumentací
s pečlivým označením fotografií (místo, kde byly pořízeny,
základní popis zobrazeného fenoménu).

Z důvodu zjištění skutečné tloušťky a skladby ostění tunelu,
přítomnosti zakládky za rubem ostění a pevnostních parametrů
kamene použitého jako zdící prvek, byly dále provedeny diag -
nostické práce v tunelu. Realizováno bylo množství jádrových
a maloprofilových vrtů. Vrty byly provedeny jak v opěrách, tak
v klenbě kamenného ostění z pracovního lešení. Rozmístění vrtů
bylo voleno s ohledem na rozdílné typy tunelového ostění, na
omezený čas během nočních pauz a také s ohledem na postup
jednotlivých pracovních (pasportizační, výkopové a diag -
nostické) skupin uvnitř jednokolejného tunelu. Součástí prací byla
také vizuální prohlídka vrtu a prostoru za ostěním videoskopem. 

Diagnostické práce prokázaly odlišnou tloušťku kamenného
ostění oproti charakteristickým příčným řezům uvedených v evi-
denčním listu tunelu. Zjištěna byla menší tloušťka ostění tunelu,
než je uvedeno v archivní dokumentaci.

Součástí průzkumných prací byly také stávající kamenné pro-
pustky v blízkosti tunelu, svah nad levostranným křídlem vjez-
dového portálu a stávající opěrná (nábřežní) zeď zajišťující stabi-
litu železniční tratě v úseku před tunelem.

Svah při vjezdovém portálu tunelu byl původně zalesněný,
viz obr. 6. Po vykácení stromů však došlo k odplavení pokry-
vu z břidličnatých rul a jejich postupné degradaci. V posled-
ních letech se z povrchu sesouvají zvětralé desky horniny
a zachycují se na náletové zeleni v oblasti příkopu nad portá-
lovým křídlem. Během průzkumných prací byly zaznamenány
také menší kamenné bloky přímo v kolejišti. 

Diagnosing operations were further carried out in the tunnel
for the reason of determining the actual thickness and composi-
tion of the tunnel lining, the presence of packing behind the
external surface of the lining and the strength-related parameters
of stone blocks used as masonry elements. Lots of core holes and
small-profile holes were realised. The boreholes were carried out
in the side walls as well as the masonry lining vault from wor-
king scaffolding. The placement of the boreholes was chosen
taking into consideration the different types of the tunnel lining,
the limited time available during night breaks and also with res-
pect to the advance rate of individual working teams (condition
surveying, excavation and diagnostic) inside the single-track tun-
nel. Visual inspection of the borehole and the space behind the
lining using the video borescope was also part of the work. 

Obr. 5 Rozvinutý plášť kamenného ostění tunelu se záznamem poškození (tunelový pás TP 12 až TP 14)
Fig. 5 Unrolled masonry lining envelope of the tunnel with a record of the damage (tunnel blocks TP 12 up to TP 14)

Obr. 6 Pohled na vjezdový portál a svah nad portálovým křídlem
Fig. 6 A view of the entrance portal and the slope above the portal wing 
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Opěrná (nábřežní) zeď, jež se nachází v záplavovém území
řeky Sázavy, je tvořena kamennou rovnaninou výšky až přes pět
metrů a její celková délka je zhruba 200 m. Ze svahu nad touto
zdí stéká povrchová voda pod železniční tratí právě volnými pro-
story mezi kameny této zdi směrem do řeky Sázavy.
Průzkumnými pracemi a geodetickým zaměřením bylo zjištěno,
že koruna této zdi je místy v nedostatečné vzdálenosti a výšce
s ohledem na konstrukci žel. svršku, tzn. že není dodržena mini-
mální šířka pláně. Štěrkové lože v současnosti místy přepadává
přes hranu v koruně zdi. V době vzniku tohoto článku je pláno-
ván dodatečný IG průzkum oblasti pod tělesem železničního
svršku, tedy za rubem opěrné (nábřežní) zdi. V rámci dodatečné-
ho IG průzkumu bude realizováno několik vrtů průměru 140 mm
a délky přibližně 6 m z vagónu vlakové soupravy a geofyzikální
průzkum pro ověření tloušťky zdi a kvality zásypu za jejím
rubem (obr. 7).

Při průzkumu pro plánovanou rekonstrukci tunelu bylo důle-
žité zabývat se veškerými návaznostmi odvodnění. Nelze se
tedy zaměřit pouze na průzkum tunelové stoky, ale také na
odvodnění portálů a křídel, příkopů podél tratě, propustků
a všech ostatních způsobů odvodu vody směrem od tunelu.
V případě tunelu Podhradského byl uskutečněn průzkum
odvodnění až několik set metrů před i za tunelem. Byly zjiště-
ny zcela zanesené a zarostlé odvodňovací příkopy, vyvrácené
kamenné příkopové zídky podél tratě, zanesené propustky
apod.

NÁVRH ZPŮSOBU REKONSTRUKCE

Na základě vyhodnocení aktuálního stavebního stavu, shrnutí
výsledků rešerše archivních a zadávacích podkladů, zaměření
tunelu a provedeného průzkumu provedla společnost AMBERG
Engineering Brno, a.s. vyhodnocení aktuálního stavebního stavu
a s ohledem na finanční možnosti investora navrhla způsob
rekonstrukce. 

Vzhledem k rozsahu zjištěného poškození tunelového ostění
byla navržena kompletní výměna celkem dvou tunelových pásů.
Jeden z těchto pásů je právě pás, který je dočasně staticky zajiš-
těn podskružením. Výměna ostění bude zahrnovat bourací práce,
práce na zajištění skalního výrubu a novou vestavbu ze železo-
betonu s rubovou hydroizolační vrstvou.

V částech tunelu bez ostění navrhuje projektant trvalé zajiš-
tění stávajícího výrubu a výstavbu nového samonosného ostě-
ní ze železobetonu včetně provedení rubové hydroizolační
vrstvy. Prostor mezi rubem nového ostění a skalním povrchem
bude vyplněn drenážním materiálem a případné průsaky přes
puklinový systém svedeny přes rubovou drenáž až do středové
stoky tunelu.

V částech tunelu s ponechávaným ostěním navrhuje projektant
realizaci sanačních prací, které budou spočívat především
v zatěsnění průsaků dovnitř tunelu.

Počet výklenků bude navýšen tak, aby byly splněny požadav-
ky vyhlášky 177/95 Sb., přičemž stávající výklenky budou podle
požadavku investora ponechány bez zvětšování rozměrů. 

Je navržena kompletní rekonstrukce odvodnění, která bude
zahrnovat novou tunelovou stoku včetně revizních a čistících
šachet, příkopů v předportálových oblastech a všech dotčených
propustků.

Sanovány budou také portálové zdi a křídla a svah nad levo-
stranným křídlem vjezdového portálu bude trvale zajištěn tak,
aby bylo zabráněno dalším pádům kamenů do kolejiště.

The diagnostic operations proved that the thickness of the
masonry lining differed from the characteristic cross-sections
presented in the tunnel registration sheet. The identified tunnel
lining thickness was smaller than the thickness presented in
archive documents. 

The existing stone culverts near the tunnel, the slope above the
left-hand wing of the entrance portal and the existing retaining
wall (embankment) ensuring the stability of the railway track in
the section in front of the tunnel were also parts of the survey
operations. 

The slope at the entrance tunnel portal was originally wooded
(see Fig. 6). After the trees were cut down, the cover formed by
slaty gneiss was washed away and was gradually degraded. In
recent years weathered rock tables have slided down from the
surface and are caught on the self-seeded greenery in the area of
the ditch above the portal wing. Smaller stone blocks were regis-
tered during the survey operations directly on the track. 

The retaining (embankment) wall, which is located in the flood-
plain of the Sázava River, is formed by rubble hand-placed up to
the height of five metres; its total length amounts approximately to
200m. Surface water flows down the slope above this wall under
the railway track through empty spaces between the stones wall
blocks in the direction of the Sázava River. It was found by the sur-
vey operations and topographic measurements that the crown of
this wall is locally at an insufficient distance and level with respect
to the trackwork structure, which means that the minimum width
of the track formation is not maintained. The ballast currently
spills over the edge of the wall crown. Additional EG survey of the
area under the ballast, i.e. behind the external surface of the retai-
ning (embankment) wall, is planned at the time of the origination
of this paper. Several 140mm-diameter and approximately 6m
long boreholes will be realised within the framework of the addi-
tional survey from a wagon of a train set and geophysical survey
for the verification of the wall thickness and quality of the backfill
behind the external surface of the wall (see Fig. 7). 

It was necessary during the course of the survey for the plan-
ned tunnel reconstruction to deal with all aspects connected
with the drainage. It is not therefore possible to focus only on
the survey of the tunnel drainage duct. It is also necessary to
focus on the drainage of portals and wings, ditches, culverts
and all other systems directing water in the direction away from
the tunnel. In the case of the Podhradský tunnel, the drainage
survey was carried out several hundred metres before and
behind the tunnel. It found completely clogged and overgrown
drainage ditches, tilted-away masonry ditch walls along the
track, clogged culverts etc. 

RECONSTRUCTION PROCEDURE DESIGN 

AMBERG Engineering Brno, a. s. performed the assessment
on the basis of the assessment of the current construction condi-
tion, summarising the results of the retrieval of archive data and
tender documents, topographical survey of the tunnel and the
completed survey and proposed the reconstruction procedure
taking into consideration the financial possibilities of the client. 

Complete replacement of two tunnel blocks was proposed
with respect to the extent of the identified damage to the tunnel
lining. One of the blocks is just the block temporarily statically
stabilised by the centering. The lining replacement operations
will comprise demolition, work on the stabilisation of the rock
excavation and building-in a new reinforced concrete lining
with an external waterproofing layer.
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O způsobu rekonstrukce stávající opěrné (nábřežní) zdi
bude rozhodnuto po vyhodnocení výsledků plánovaného inže-
nýrskogeologického průzkumu.

ZÁVĚR 

Tento článek pojednává o rozsahu prací, které byly (či ještě
budou) provedeny za účelem získání co možná největšího množ-
ství informací o stavbě a jejím aktuálním stavebně-technickém
stavu. Tyto informace slouží k nalezení co nejvhodnějšího způ-
sobu rekonstrukce a zároveň ekonomicky optimálního řešení.
Náklady na kvalitní průzkum a projekt jsou totiž nesrovnatelně
nižší než náklady na takzvanou „sanaci neúspěšné sanace“.

Samozřejmě ne vždy je však možné realizovat všechny prů-
zkumné práce. Při návrhu průzkumných prací je třeba brát ohled
na finanční a časové možnosti investora (správce tunelu), proto-
že i pro průzkumy je nutná uzavírka tunelu (výluka provozu na
trati) nebo práce v pauzách mezi vlaky.

Při plánování průzkumu je nezbytné uvažovat komplexně a zahr-
nout do průzkumu tunelu také objekty související a objekty souse-
dící. Při samotných průzkumech by měla být průzkumná skupina
natolik zkušená, aby si všímala i dalších souvislostí, jež mohou ve
výsledku ovlivnit úspěšnost samotné rekonstrukce či sanace.

Ing. ALICE WETTEROVÁ, awetterova@amberg.cz, 
AMBERG Engineering Brno, a.s.

Recenzovali Reviewed: Ing. Pavel Polák, 
Ing. Michal Gramblička

For the unlined parts of the tunnel, the designer proposes a per-
manent support of the existing excavation and construction of
a new self-supporting concrete lining, including installation of an
external waterproofing layer. The space between the external sur-
face of the new lining and the surface of the rock will be filled
with a drainage material and the possible seepage through the fis-
sure system will be directed to the central drainage duct. 

For the tunnel parts where the existing lining is to be left, the
designer proposes realisation of rehabilitation operations lying
first of all in sealing of the seepage in the tunnel. 

The number of safety recesses will be increased so that the
requirements of the Decree No. 177/95 Coll. are satisfied, whilst
the current recesses are left, according to client’s requirement,
without increasing their dimensions. 

A complete reconstruction of drainage is proposed. It will con-
sist of a new central tunnel drainage duct including the inspecti-
on and cleaning manholes, ditches in pre-portal areas and all
affected culverts.

The rehabilitation will also include the portal walls and wings.
The slope above the left-hand wing of the entrance portal will be
permanently stabilised so that new falling of boulders on the
track is prevented. 

The decision on the procedure of the reconstruction of the
existing retaining (embankment) wall will be made after the
results of the planned engineering geological survey are
assessed. 

CONCLUSION 

This paper deals with the extent of the work which was (or will
be) carried out for the, purpose of obtaining the largest possible
amount of information about the construction and its current
structural and technical state. This information is used for fin-
ding the as suitable as possible reconstruction method and, at the
same time, an economically optimal solution. The reason is that
the costs of a good quality survey are incomparably lower than
the costs of the so-called “rehabilitation of unsuccessful rehabi-
litation”. 

Of course, it is not always possible to realise all survey opera-
tions. It is necessary when the survey operations are being pro-
posed to take into consideration the financial and time-related
possibilities of the client (tunnel administrator) because of the
fact that closing of the tunnel (track possession) or work during
pauses between trains are necessary even for surveys. 

It is necessary when the survey is being planned to think com-
prehensively and incorporate even structures connected with the
tunnel and neighbouring structures. The surveying team should
be so experienced that it takes notice of other connections during
the surveys which may influence the success of the reconstructi-
on or rehabilitation itself.

Ing. ALICE WETTEROVÁ, awetterova@amberg.cz, 
AMBERG Engineering Brno, a.s.
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Obr. 7 Opěrná (nábřežní) zeď před tunelem
Fig. 7 Retaining (embankment) wall in front of the tunnel 


