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EDITORIAL

Vážení příznivci podzemních staveb,
nejprve bych vás rád informoval o velmi potěšující skutečnos-

ti: Časopis Tunel byl zařazen mezi recenzovaná neimpaktova-
ná periodika vydávaná v České republice. O co se jedná?

Rada pro výzkum a vývoj (odborný a poradní orgán vlády
České republiky) v souladu se snahou o zavedení objektivního
a kvalifikovaného hodnocení výsledků výzkumu a vývoje se roz-
hodla vytvořit seznam recenzovaných periodik vydávaných
v České republice, kterým není přidělen indikátor databáze WoS
společnosti Thomson Scientific Impact Factor. V seznamu recen-
zovaných jsou časopisy zahrnující všechny vědní obory, seznam
schválený 20. června 2008 je dostupný na webové stránce:
www.vyzkum.cz (sekce Hodnocení VaV). V oboru stavebnictví
byly do seznamu mimo Tunel zařazeny například časopisy
Stavební obzor, Stavebnictví či Silnice Železnice.

Zařazení jednotlivých periodik na seznam bylo podmíněno 
splněním kritérií, která zahrnují požadavky na vydávání původ-
ních vědeckých a odborných prací a podmínku recenzování jed-
notlivých prací nezávislými oponenty. Zohledňováno bylo dále
zařazení periodika v mezinárodních indexech, forma vydávání
periodika, jazyk publikovaných prací a historie periodika.

Umístění časopisu Tunel na seznam recenzovaných periodik je
přínosem jak pro čtenáře, tak pro autory. Seznam bude Radou pro
výzkum a vývoj využíván při hodnocení výsledků výzkumu
a vývoje s podporou z veřejných prostředků, které jsou vykazová-
ny jako články v odborném periodiku. Zařazení Tunelu do sezna-
mu znamená přirozeně také výzvu pro udržení a další zvyšování
kvality časopisu i do budoucna.

Toto číslo Tunelu je věnováno firmě Subterra a. s., jejíž autoři
v úvodních příspěvcích představují některé stavby, na nichž se
tato firma podílí v roli zhotovitele. Ke stavbám s podílem firmy
Subterra a. s. patří i prezentované tunely Klímkovice a stavba 513
na silničním okruhu kolem Prahy (SOKP). Tunelu Klimkovice na
dálnici D47 mezi Ostravou a Bílovcem, který se po otevření dne
6. května 2008 stal druhým nejdelším provozovaným dálničním
tunelem v České republice, jsou věnovány dva články. V článku
o SOKP 513 jsou popsány pozitivní zkušenosti s operativním způ-
sobem řízení stavby, který byl umožněn zadávacími podmínkami
dané stavby. Dalším tématem probraným v tomto čísle jsou che-
mické injektáže, jejichž vhodná aplikace může výrazně redukovat
přítoky vody do tunelu. Zkušenosti s aplikací těchto injektáží
v Brně a v extrémních podmínkách na Islandu jsou poměrně
podrobně popsány. Injektáže (především tryskové) jsou také
velmi často využívány pro ražbu kolektorů v nesoudržných zemi-
nách a uvedený kolektor na Václavském náměstí nebyl v tomto
ohledu výjimkou. Z připravovaných staveb je v tomto čísle pre-
zentován statický výpočet slovenského dálničního tunelu
Svrčinovec.

Kromě článků od českých autorů naleznete i jeden článek
zahraniční. Jedná se o popis komplikovaných ražeb stanice lon-
dýnského metra King’s Cross, kde probíhaly ražby v tuhých jílech
v prostředí městské zástavby pomocí stříkaného betonu, litinové-
ho ostění i klasické výdřevy. Kromě popisu stavby, postupu
výstavby a využitých technologií jsou v článku uvedeny i některé
použité inovativní postupy. 

Obecně má redakční rada zájem na zvyšování množství kvalit-
ních zahraničních příspěvků, tudíž všichni autoři z řad zahranič-
ních odborníků jsou v tomto ohledu vítáni.

Přeji vám příjemné a poučné čtení.

ING. MATOUŠ HILAR, MSc., Ph.D., CEng., MICE
Odborný redaktor a člen redakční rady časopisu Tunel

EDITORIAL
Dear supporters of underground construction,
First of all, I would like to inform you about an exhilarating fact: Tunel

magazine was incorporated into the List of non-impacted, reviewed
journals released in the Czech Republic. What is the point? 

The Research and Development Council (an advisory body to the
Government of the Czech Republic), in an effort to develop a system for
objective and qualified assessment of the results of research and development
projects, decided to create a list of the reviewed journals which are published
in the Czech Republic and for which the Thomson Scientific Impact Factor,
which is an indicator contained in the WoS database being maintained by
Thomson company, has not been determined. The List contains reviewed
journals covering all branches of science. The List which was approved on
20th June 2008 is available on the web page: www.vyzkum.cz (section
Hodnocení VaV – not contained in the English version). Regarding the con-
struction industry, the List contains, for example, Stavební obzor,
Stavebnictví or Silnice Železnice journals.

The condition for the incorporation of individual journals into the list was
the satisfying of criteria covering the requirements for the publication of ori-
ginal scientific and technical papers and the necessity for individual papers to
be reviewed by independent opponents. In addition, the listing of the particu-
lar periodical in international indexes, the form of the publication of the jour-
nal, the language in which the papers are published and the history of the
journal are taken into consideration.

The inclusion of Tunel magazine in the List of reviewed journals is bene-
ficial for both the readers and authors. The List will be used by the Research
and Development Council for the assessment of the results of research and
development projects which are subsidised by means of public money and are
referred to as papers in technical journals. Of course, the listing of Tunel
magazine even means a challenge of maintaining and further improving the
quality of the magazine in the future.     

This Tunel issue is dedicated to Subterra a.s. The authors, employees of this
company, introduce some construction projects where Subterra a.s. participates
as a contractor. The Klimkovice tunnels and construction lot 513 of the Prague
City Ring Road (PCRR) project, which are presented, belong among the con-
structions with the participation of Subterra a.s. The Klimkovice tunnel on the
D47 motorway between Ostrava and Bílovec, which has become since its ope-
ning to traffic on 6th May 2008 the second longest operating motorway tunnel
in the Czech Republic, is dealt with in two papers. The paper on construction
lot 513 of the PCRR describes the positive experience of the operative way of
the construction management which has been possible owing to the project ten-
der conditions. Another topic which is dealt with in this magazine issue is che-
mical grouting, which can significantly reduce inflows of water into a tunnel if
a proper application is chosen. The experience obtained during the application
of the grouting in Brno and under extreme conditions in Iceland is described in
a relatively detailed manner. Grouting techniques (above all the jet grouting)
are very frequently used even during the excavation of utility tunnels through
cohesionless soils; in this respect, the Wenceslas Square utility tunnel, which is
referred to, is no exception. Of the construction projects being in the planning
stages, this magazine issue contains a structural analysis of the Svrčinovec
motorway tunnel, Slovakia.

Apart from papers by Czech authors, you can even find one foreign paper.
It presents a description of very complicated conditions of the King’s Cross
station, on the London Underground network, where the excavation passed
through stiff clays, within an area of high-density urban development, using
sprayed concrete, an SGI lining and classical timbering. In addition to the
description of the project, the works procedures and applied techniques, the
paper even describes some innovative procedures which were used. 

In general, the Editorial Board is interested in the increasing of the number
of quality foreign contributions. Therefore, in this respect, all authors from
within the ranks of foreign professionals are welcomed.

I wish you to enjoy the informative reading.

ING. MATOUŠ HILAR, MSc., Ph.D., CEng., MICE
Technical Editor and Member of the Editorial Board
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

časovým měřítkem historie může být generace. V dějinách
mezinárodní odborné spolupráce pod praporem ITA-AITES,
která zahájila svou činnost v roce 1974, se již objevuje genera-
ce druhá. Také Československý tunelářský komitét, který byl
přijat za jejího člena v roce 1982, zažívá generační změnu. To se
týká i časopisu Tunel a také jednotlivých společností, které stály
u jeho zrodu. Mezi nimi je i Subterra a. s., ve které, vzhledem
k jejímu více než čtyřicetiletému působení, nastupuje již gene-
race třetí.

Bylo by zavádějící, kdybychom hledali toto časové měřítko
u každé jednotlivé osoby. To je velice individuální. Můj před-
chůdce na funkci generálního ředitele Subterry a. s. ing. Petr
Kuchár patří mezi manažery středního věku. O to je pozoruhod-
nější, že v této pozici pracoval u společnosti Subterra
a. s. plných l8 let. Tak dlouhý mandát bychom stěží našli mezi
českými stavebními společnostmi. V červnu letošního roku
2008 tuto funkci na vlastní žádost opustil a generálním ředite-
lem společnosti Subterra a. s. jsem byl ustanoven já. Shodou
okolností v přibližně stejném věku, v jakém můj předchůdce
začínal. Rád bych při této příležitosti Petrovi Kuchárovi podě-
koval za vše, co pro rozvoj podzemního stavitelství vykonal. 

Podzemní stavitelství  je mi jako absolventovi Vysoké školy
báňské velmi blízké; bylo součástí i mé dosavadní odborné
praxe. Silné postavení společnosti Subterra a příležitost podílet
se na dalším rozvoji podzemního stavitelství byly pro mne při
nástupu do nové funkce velkou motivací. I když nebývá snadné
dále zvedat již vysoce nastavenou laťku, je mým předsevzetím
učinit vše pro to, abych tohoto cíle na podzemních stavbách
u Subterry dosáhl.  

Jsem si vědom, jaký význam má v tomto ohledu odborná spo-
lupráce ať již na republikové, či mezinárodní úrovni. Chtěl bych
proto odbornou tunelářskou veřejnost ujistit, že tuto spolupráci
budu všemožně podporovat. Věřím, že výsledky práce Subterry
a. s. na podzemních stavbách budou k tomu dobrým základem.

DEAR READERS,

A generation can be used as a unit of time whilst dealing with his-
tory. Already the second generation is emerging in the history of the
international technical collaboration taking place under the manage-
ment by the ITA-AITES, which was established in 1974. Even the
Czech Tunnelling Committee, which was adopted as its member in
1982, is experiencing a generation change. The same applies to Tunel
magazine and the individual companies which participated in its
foundation. Subterra a. s., where, with respect to the forty years of its
existence, the already third generation is taking over positions.          

It would be misleading if we tried to apply the above-mentioned
unit of time to each particular person. This issue is highly individual.
Ing. Petr Kuchár, my predecessor as the chief executive officer of
Subterra a. s., belongs among middle-aged managers. Considering
this fact, it is even more interesting that he had worked in this positi-
on for complete 18 years. Such a long mandate would be hard to find
among Czech construction companies. In June 2008, he left this 
position at his own request and I was appointed as the CEO of the
company. By coincidence, my age is roughly the same as that of my
predecessor at the time of his beginnings. I would like to take this
opportunity to thank Petr Kuchár for everything he carried out for the
benefit of the development of the underground construction industry.     

Underground construction issues are very well known to me becau-
se I graduated from the Mining University of Ostrava; underground
construction had even been part of my professional practice till the
new appointment. The strong position of Subterra a. s. and the oppor-
tunity to participate in the further developing of underground 
construction were great motivation for me at the moment of the
accession to the new function. Despite the fact that it is not usually
easy to further lift the bar which was set very high before, I have
made a resolution to do everything necessary for the meeting of this
target at Subterra’s underground construction contracts.           

I am aware of the importance of professional cooperation in this
respect, no matter whether it is at the national or international levels.
Therefore, I would like to assure the professional tunnelling commu-
nity that I will support this cooperation in every possible way. I am
confident that the results of Subterra’s work on underground 
construction projects will provide a good base for it.   

ING. ONDŘEJ FUCHS
místopředseda představenstva a generální ředitel Subterra a. s.

Vice-Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer of Subterra a. s.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Region: Moravskoslezský kraj
Investor: České dráhy, a. s.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant: METROPROJEKT Praha a. s.
Zhotovitel: Sdružení SRB, Subterra a. s. (vedoucí účastník

sdružení), OHL ŽS, a. s., 
TCHAS spol. s r. o.

Období výstavby: 2007–2011

ÚVOD

Tato stavba je součástí celkové rekonstrukce železniční sítě, která má
za úkol zkvalitnit a především zrychlit železniční dopravu na našem
území. 

V rámci optimalizace traťového úseku státní hranice SR – Mosty
u Jablunkova – Bystřice nad Olší je navržena rekonstrukce úseku km
288,702–289,314 se dvěma stávajícími jednokolejnými tunely. Jde
o návrh rekonstrukce, přesněji přestrojení jednokolejného tunelu č. 2 na
tunel ražený dvoukolejný délky 612 m v úseku km 288,702–289,314.
Dále bylo do projektu zapracováno vyjádření HZS Moravskoslezského
kraje – požadující vybudování únikové štoly celkové délky 273 m. Úni-
ková štola bude realizována od jižního portálu (vjezdový) budoucím
nepoužívaným jednokolejným tunelem délky m a pak 16 m dlouhou pro-
pojkou  do nového dvoukolejného tunelu. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE – POPIS STÁVAJÍCÍHO TUNELU

Jednokolejný železniční tunel Jablunkovský č. 2 na trati st. hranice SR
– Dětmarovice je situován v koleji č. 2. Se stavbou se započalo v roce
1914, tunel byl dokončen v roce 1917. Tunelová trouba je v celém rozsa-
hu situována v přímé trase, pouze v posledních 60 metrech je vedena
v přechodnici s maximálním převýšením 23 mm. Světlá výška tunelové
trouby činí cca 6 m, světlá šířka cca 5,5 m. Portálový pás vjezdový
i výjezdový je dlouhý 3 m, zdivo je kvádrové z beskydského pískovce,
klenba kvádrová, klenbový věnec z rustikových kvádrů. Čelné zdi
a svahová křídla jsou rovněž z pískovce. 

Ochranné výklenky jsou po obou stranách koleje, 6 vpravo, 5 vlevo
dráhy.

Odvodnění tunelu je provedeno kamennou rovnaninou nad rubem klen-
by a za rubem opěr a dále kanálky v opěrách s vyústěním do kamenino-
vých rour ∅ 200 mm zapuštěných do hlavní stoky. Hlavní stoka 
∅ 400/300 mm jde uprostřed tunelu a má spád k oběma portálům. Voda vyté-
kající z tunelu na straně vjezdové je součástí povodí říčky Čierpanky, voda
vytékající z tunelu na straně výjezdové je součástí povodí řeky Osetnice. 

GEOLOGICKÉ POMĚRY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Zájmové území protíná úzké údolí Jablunkovského průsmyku.
Průsmyk je z jedné strany sevřen hřbety Moravskoslezských Beskyd, ze
strany druhé hřbety Slezských a Slovenských Beskyd. Vzhledem ke kon-
figuraci terénu stéká z přilehlých svahů do oblasti průsmyku několik
drobných vodotečí, které zavodňují oblast tunelového nadloží. 

Výška nadloží tunelu se pohybuje v rozmezí do 24 m. V blízkosti tune-
lu se stýkají tři souvrství, a to paleogenní krosněnské a pod menilitové
vrstvy a křídové istebňanské vrstvy. Po petrografické stránce jsou všech-
na souvrství budována střídajícími se vrstvami pískovců a jílovců ve

OPTIMALIZACE TRATI STÁTNÍ HRANICE SR –
MOSTY U JABLUNKOVA – BYSTŘICE NAD OLŠÍ, 

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO TUNELU JABLUNKOVSKÝ Č. 2

OPTIMISATION OF THE RAILWAY LINE BETWEEN THE SR
BORDER – MOSTY U JABLUNKOVA – BYSTŘICE NAD OLŠÍ;

RECONSTRUCTION OF THE JABLUNKOV NO. 2 RAIL TUNNEL

EMIL MACHÁČEK, PAVEL ĎURKAČ

BASIC DATA

Region: Moravian-Silesian Region
Owner: Czech Railways, a. s.

Railway Infrastructure Administration, state organisation  
Designer: METROPROJEKT Praha a. s.
Contractor: „Sdružení SRB“ consortium consisting of Subterra 

a. s. (leading member), OHL ŽS, a. s.
and TCHAS spol. s r. o.

Construction time: 2007–2011

INTRODUCTION

This construction is part of the overall reconstruction of railway network,
which is to improve the quality and increase the speed of railway transport
in the Czech Republic.   

The reconstruction of the rail line section km 288.702 – 289.314, containing
two existing single-rail tunnels, was designed as a part of the project for the opti-
misation of the railway line between the Slovakian border – Mosty u Jablunkova
– Bystřice nad Olší. The design objective is to allow the reconstruction or, more
specifically, re-profiling of the existing single-rail tunnel No. 2 with the aim of

Obr. 1 Letecký pohled na jižní portály Jablunkovských tunelů, vpravo portál
tunelu Jablunkovský 2, který bude přestavěn na dvojkolejný
Fig. 1 Aerial view of the southern portals of the Jablunkov tunnels. Pictured
right: the portal of the Jablunkov 2 tunnel, which will be reconstructed to
a double-rail tunnel
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converting it to a 612m long double-rail mined tunnel in the section km 288,702
– 289,314. In addition, a requirement of the Fire Rescue Service of the Moravian
– Silesian Region for the construction of a 273m long escape gallery was incor-
porated into the design. The escape gallery leads from the southern portal,
through the 257m long unused single-rail tunnel and continues via a 16m long
cross passage to the new double-rail tunnel.     

BASIC INFORMATION – DESCRIPTION OF THE EXISTING
TUNNEL

The single-rail tunnel Jablunkov No.2 on the rail line between the SR bor-
der – Dětmarovice is located on the rail #2. The construction started in 1914
and the tunnel was completed in 1917. The whole length of this tunnel tube
is on a straight route, excepting the last 60 metres, which are on a transition
curve (the maximum superelevation of 23mm). The net height and width of
the tunnel tube is about 6.0m and 5.5m respectively. The entrance and exit
portal blocks are 3.0m long, in ashlar brickwork using Beskydy sandstone,
the vault is in ashlar brickwork, the vault collar is in rustic ashlar brickwork.
The front walls and slope wings are also in sandstone.          

Safety recesses are on both sides of the track – 6 pieces on the right side
and 5 on the left.

The tunnel drainage is provided by stone packing above the outer surface
of the vault and by ducts passing through the side walls and ending in 
Ø 200mm vitrified-clay pipes, which are connected to the main drain. The
Ø 400/300mm main drain runs in the tunnel centre, on a down gradient
toward both portals. Water flowing from the tunnel on the entrance side is
part of the Čierpanka River catchment area, whilst water flowing from the
tunnel on the exit side is part of the Osetnice River catchment area.     

GEOLOGICAL CONDITIONS IN THE AREA OF OPERATIONS

The area of operations cuts across the narrow valley of the Jablunkov
Pass. The pass is confined on one side by the ridges of the Moravian-
Silesian Beskydy Mountains and, on the other side, by the ridges of the
Silesian and Slovakian Beskydy Mountains. Because of the terrain configu-
ration, water flows from adjacent slopes to the pass through several water
courses, which supply the tunnel overburden with water.       

The overburden height is variable, not exceeding 24m. Three geological
members meet in the vicinity of the tunnel, i.e. the Krosněny Palaeogene and
sub-menilite Members and the Istebná Cretaceous Member. In terms of pet-
rography, all of the members consist of alternating layers of sandstone and
claystone with the flysch background, where either claystone or sandstone
prevails in individual locations (sandstone is assumed to prevail mostly in
the Istebná Member). The records of archival boreholes above the tunnels
show the Pre-Quaternary bedrock at the depths ranging from about 1.9m to
6.5m. Claystone mostly prevailed in the boreholes; the prevalence of silt-
stone and sandstone was recorded only exceptionally. The rock weathering
does not reach great depths; the layer of heavily weathered to completely
decomposed rock at the surface was about 0.5 – 5.3m thick. The rock mass
encountered underneath was only slightly weathered.             

The Quaternary cover mostly consists of diluvial sediments, usually 0.8 –
3.2m thick layers, sporadically up to 6.1m. The diluvia had mostly the cha-
racter of sandy clay up to medium-plasticity clay usually of stiff consisten-
cy, locally soft or hard. Made ground occurred locally, up to 0.8m thick lay-
ers (road structures).   

The hydrogeological conditions in the location are difficult not only with res-
pect to the complicated geological structure but also because of the complicated
tectonic pattern. The fault on the contact of the Istebná Member and Krosněny
Member forms a suitable communication zone for ground water, most of all becau-
se of significant disturbance and fracturing of the rock found in the fault zone.     

A confined water table was encountered in all archival boreholes at depths
of 0.25 – 6.0m under the surface. It has the form of a common interstitial to
interstitial-pore water body in Quaternary soils and surface layers of Tertiary
rock. The water table level steadied at the depths of 0.0 – 4.4m; after the tap-
ping it rose by about 0.0 – 3.5m.          

GEOTECHNICAL CONDITIONS IN THE AREA OF OPERATIONS

It follows from the records of the archival boreholes and newly drilled
holes that the rock mass is mostly heavily fractured. From the geotechnical
point of view, the rock mass which was encountered is divided into 3 geo-
technical types, H1 to H3.   

The individual rock environments were also assigned the respective
Geological Strength Indexes (GSIs). The indexes belong among the input
data which is used for subsequent geotechnical assessments.   

The claystone was subjected to preliminary long-term testing of volumetric
changes. The faulted claystone having the character of soil – medium-plastic

 flyšovém vývoji, přičemž místo od místa převažují buď jílovce, nebo pís-
kovce (převaha pískovců se předpokládá zejména u istebňanských vrs-
tev). V archivních vrtech nad tunely byl povrch hornin předkvarterního
podkladu zastižen v hloubkách cca 1,9–6,5 m pod terénem a ve vrtech
většinou převažovaly jílovce, ojediněle byla popisována převaha pra-
chovců a pískovců. Zvětrávání hornin nezasahuje do velkých hloubek,
vrstva silně až zcela zvětralých hornin při povrchu dosahovala mocnosti
cca 0,5–5,3 m, hlouběji se již vyskytovaly navětralé horniny.

Kvarterní pokryv je převážně budován deluviálními sedimenty, které
většinou dosahují mocnosti cca 0,8–3,2 m, ojediněle až 6,1 m. Deluvia
měla většinou charakter jílů písčitých, až jílů se střední plasticitou, větši-
nou tuhé, místy měkké nebo pevné konzistence. Místy se vyskytovaly
navážky do mocnosti 0,8 m (konstrukce cest).

Hydrogeologické poměry lokality jsou složité nejen s ohledem na kom-
plikovanou geologickou stavbu, ale rovněž v důsledku komplikované
stavby tektonické. Zlom na styku istebňanských a krosněnských vrstev
představuje pro podzemní vodu vhodnou komunikační zónu, zejména pro
značné porušení a velkou rozpukanost hornin ve zlomovém pásmu. 

Hladina podzemní vody byla zastižena ve všech archivních vrtech
v hloubkách 0,25–6,0 m pod terénem. Jedná se o společnou průlinovou až
průlinově-puklinovou zvodeň v kvarterních zeminách a povrchových
vrstvách terciérních hornin s napjatou hladinou. Hladina podzemní vody
se ustálila v hloubkách 0,0–4,4 m, po naražení nastoupala o 0,0 – 3,5 m.

GEOTECHNICKÉ POMĚRY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Z dokumentace archivních i nově provedených vrtů vyplývá, že horni-
ny jsou vesměs silně rozpukané. Z geotechnického hlediska jsou zastiže-
né horniny zatříděny do 3 geotechnických typů H1 až H3. 

Pro jednotlivá horninová prostředí byl rovněž stanoven geologický
index pevnosti (GSI), který slouží jako jeden ze vstupních údajů
k následným geotechnickým hodnocením. 

U jílovců byl orientačně proveden dlouhodobý test objemových změn.
Porušené jílovce charakteru zemin – jílů se střední plasticitou – byly tes-
továny na přírůstek svislé deformace a na nárůst objemu při volném bobt-
nání bez bočního omezení po dobu čtyř týdnů. 

Při rozdělení horninového masivu na kvazihomogenní celky bylo
kromě geologických poměrů přihlédnuto i k mocnosti nadloží nad tune-
lem a k uvažovaným fázím přestavby (členění výrubu) tunelu na dvouko-
lejný. Byla rovněž zohledněna změna hydrogeologických poměrů dre-
nážním účinkem stávajícího tunelu. 

Upozornění na geologické a hydrogeologické poměry zachycené
v evidenčním listu tunelu z roku 1953 reflektují stav při stavbě tunelu.
Samotným důlní dílem byl nedotčený horninový masiv odvodňován,
a proto voda znepříjemňovala stavbu v prostředí terciérních jílovců, které
nabývaly charakteru „tlačivých jílů“. 

Při rozšiřování stávajícího tunelu Jablunkovský č. 2 na dvoukolejný lze
očekávat při realizaci 2. stavební fáze – především při prohlubování
počvy – obdobné, výše zmiňované obtíže. 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TUNELU

Nový dvoukolejný tunel je navržen jako přestavba stávajícího jednoko-
lejného tunelu. Tunel je navržen jako ražený s hloubenými portálovými
úseky, je veden v přímé a v koncové části v přechodnici. 

Obr. 2 Zařízení staveniště pro realizaci tunelu Jablunkovský 2, vlevo provo-
zovaná kolej a portál tunelu Jablunkovský 1, který bude zrušen

Fig. 2 The site facility for the construction of the Jablunkov 2 tunnel. Pictured
left: the operating rail and portal of the Jablunkov 1 tunnel, which will
be closed
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clay was tested for the increase in the vertical deformation and increase in the
volume during free swelling, without side confinement, for four weeks. 

When the rock mass was being divided into quasi-homogeneous blocks,
the height of the overburden above the tunnel and the phases of the recon-
struction to a double-rail tunnel  (the excavation sequence) were taken into
consideration, in addition to the geological conditions. The change in hyd-
rogeological conditions caused by the drainage effect of the existing tunnel
was also allowed for.    

The warnings regarding the geological and geotechnical conditions which
are recorded in the tunnel registration sheet dated 1953 reflect the condition
during the tunnel construction. The tunnel structure itself drained the intact
rock mass and the water made the construction in the environment consis-
ting of Tertiary claystone inconvenient because the claystone assumed the
character of squeezing clay.      

It can be expected during the enlarging of the existing Jablunkov No.2 tun-
nel cross section to double-rail tunnel dimensions that difficulties similar to
those mentioned above will be encountered during the construction phase 2.  

TECHNICAL SOLUTION FOR THE TUNNEL 

The new double-rail tunnel will originate by means of the reconstruction
of an existing single-rail tunnel. The tunnel will be mined with the excepti-
on of portal sections, which will be constructed by the cut and cover techni-
que. Its horizontal alignment is straight, with the end section on a transition
curve. 

The mined tunnel will have a double-shell lining with an intermediate
waterproofing system. 

According to a requirement contained in the fire design, access roads and
mustering areas will be provided at both portals. A dry fire main will be on
the left side of the tunnel, with connection points in manholes at the muste-
ring areas at the entrance and exit portals.  

CUT AND COVER PART OF THE TUNNEL

The portal sections are built in open construction trenches. The cut and
cover sections at the entrance and exit will be 24m long. 
Entrance portal P1   

The construction trench is vertically divided, with respect to its depth,
mostly into three stages. The slopes are more anchored by rod-type and
cable anchors with walers. Apart from 4m long anchors, there are 8m long
anchors around the perimeter of the construction trench, which reduce the
spacing of the anchors. 2- to 3-strand anchors 14m long, with 8m long roots
are installed through steel walers (U-sections), which are arranged on the
circumference of the construction trench. These anchors are located in
points which alternate with the locations of the anchors installed on the
upper excavation stage.       

The construction trench is further stabilised by a 150mm thick layer of
C16/20 shotcrete and 2 layers of 150x150x/6x6mm mesh.

A so-called “false primary liner” is built in front of the facing wall of the
construction trench. Owing to this liner there is no need for the particular sec-
tion of the construction trench which is to be stabilised up to the top heading
bottom level. The liner is a reinforced concrete structure consisting of BRE-
TEX lattice girders, 2 layers of mesh 150x150x/6x6mm and a 500mm thick
layer of C16/20 shotcrete. The structure of the false liner is not calculated for

Ostění raženého tunelu je navrženo jako dvouplášťové s mezilehlou
izolací.

Z hlediska požárně bezpečnostního je navržena na obou portálech pří-
stupová komunikace s nástupní plochou. V tunelu je po levé straně navr-
žen požární suchovod, přípojné místo je navrženo v šachtě u nástupní plo-
chy na vjezdovém i výjezdovém portálu tunelu.

HLOUBENÁ ČÁST TUNELU

Portálové úseky jsou realizovány ve svahované stavební jámě. Délka
vjezdového a výjezdového hloubeného úseku bude 24 m.

Vjezdový portál P1 
Stavební jáma je s ohledem na svou hloubku vertikálně členěna pře-

vážně na 3 etáže. Svahy jsou více prokotveny pomocí tyčových
i lanových kotev s převázkami. Po obvodu celé stavební jámy je kromě
kotev dl. 4 m použito zhuštěné kotvení dl. 8 m. Přes ocelové převázky,
které jsou rozmístěny po obvodě jámy (ve tvaru U profilu) jsou navrtány
a osazeny 2 až 3 pramencové kotvy délky 14 m s kořenem délky 8 m. Tyto
kotvy jsou umístěny střídavě k poloze kotev v horní etáži.

Stavební jáma je dále zajištěna stříkaným betonem C16/20 tloušťky
150 mm se dvěma vrstvami sítí 150 x 150 / 6 x 6 mm.

Před čelní stěnou stavební jámy je proveden tzv. falešný primér, díky
němuž není třeba v tomto úseku zajišťovat stavební jámu do úrovně dna
kaloty. Jde tedy o železobetonovou konstrukci, kterou tvoří příhradová
výztuž (bretex) se dvěma vrstvami sítí 150 x 150 / 6 x 6 mm a stříkaným
betonem C16/20 tloušťky 500 mm.

Konstrukce falešného priméru není dimenzována na zatížení od zásy-
pu, proto bude zásyp proveden až po vybudování sekundárního ostění.

Výjezdový portál P2
Na základě geologických a hydrogeologických poměru zachycených 

v evidenčním listě tunelu z roku 1953 reflektující stav při stavbě tunelu se
očekává v prostředí terciérních jílovců efekt „tlačivých jílovců“. Zápory
budou kotveny ve čtyřech úrovních pomocí ocelových převázek
s pramencovými kotvami délky 16, 19, 20, 22, 23 m s kořenem délky 8 m.
Zápory jsou z profilu IPE 400 a jsou délky 10 a 12 m. Ocelové prvky
zápor budou beraněny. Při těžbě jámy budou mezi příruby vkládány dře-
věné pažiny tl. 120 mm.

Po obvodu budoucího výrubu se provede jednořadový mikropilotový
deštník z mikropilot Ø 108/16 mm délky 12 m.

Ostění hloubených úseků je navrženo jako vodotěsné, třída vodotěs-
nosti 0. Ve všech pracovních spárách a na styku jednotlivých tunelových
pásů jsou osazeny těsnicí spárové pásy. 

Definitivní ostění hloubených úseků je navrženo z monolitického žele-
zobetonu C25/30, tloušťky 600 mm, výztuž z oceli 10505.0 R. Čelo por-
tálu je zešikmeno ve sklonu 45° od vodorovné roviny a je opatřeno obvo-
dovým límcem šířky 400 mm a výšky 100 mm. Definitivní ostění je tvo-
řeno zákl. pasy, spodní klenbou a horní klenbou. Horní klenba se bude
betonovat do předem připraveného bednicího vozu. Prostor mezi spodní
klenbou a štěrkovým ložem je vyplněn betonem C16/20-X0, líc je vyspá-
dován směrem ke střední tunelové stoce ve sklonu 3 %.

Zpětné zásypy portálů budou provedeny vhodně upraveným materiá-
lem získaným při ražbě tunelu. Zásypy nejsou prováděny v bezprostřední
blízkosti fóliové izolace proti vodě a nehrozí tedy její poškození. 

Požadavky na zásypy – je předpoklad použití materiálů velmi vhod-
ných pro zemní tělesa, hutnění minimálně na 100 % PS a zároveň musí
být dosaženo hodnoty Edef = 45,0 MPa. Materiál bude ukládán po vrst-
vách o mocnostech max. 0,40 m, s dostatečnou mírou zhutnění, aby vyho-
věl požadavkům pro zásyp.

RAŽENÁ ČÁST TUNELU

Začátek raženého tunelu je v TM 24, konec je v TM 600. Délka raže-
ného úseku tunelu je 576 m.  Konstrukce ostění raženého tunelu je navr-
žena jako dvouplášťová s mezilehlou fóliovou hydroizolací. Minimální
tloušťka definitivního ostění tunelu je 400 mm (resp. 500 a 600 mm) ve
vrcholu horní klenby. Směrem k opěří se tloušťka ostění zvětšuje. 

Ražená část bude prováděna Novou rakouskou tunelovací metodou
(NRTM). Rozpojování hornin je uvažováno vzhledem k zastiženým IG
poměrům mechanizovaně nebo s využitím střelných prací a dočišťováním
líce výrubu mechanizovaně. Profil tunelu je horizontálně členěn na kalo-
tu a opeří + počvu. Rozsah použití jednotlivých vystrojovacích prvků je
závislý na geotechnické prognóze stability výrubu a výsledcích geotech-
nických měření během stavby. Pro geotechnické podmínky zastižené
v rámci podrobného geotechnického průzkumu byly stanoveny 3 základ-
ní technologické třídy výrubu NRTM. 

Obr. 3 Pohled na jižní portály Jablunkovských tunelů, vpravo prováděny
zemní práce v místě jižního portálu budoucího dvojkolejného tunelu

Fig. 3 A view of the southern portals of the Jablunkov tunnels. Pictured right:
the earthwork at the southern portal of the future double-rail tunnel
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Primární ostění bude provedeno ze stříkaného betonu C 16/20 navržené-
ho v tloušťkách 150, 200 a 350 mm. Tloušťka primárního ostění závisí na
třídě výrubu. Dále jsou použity výztužné příhradové oblouky, výztužné sítě,
kotvy a předrážené ocelové jehly. Jako primární ostění bude využita část
obezdívky stávajícího jednokolejného tunelu, která bude opatřena zástři-
kem vrstvy stříkaného betonu vyztuženého sítěmi a zajištěného pomocí PG
kotev délky 3 m, a bude provedena injektáž prostoru za ostěním. 

Ražená část nového dvoukolejného tunelu bude budována v pěti fázích: 
V první fázi se provede zajištění boku stávajícího jednokolejného tune-

lu Jablunkovský č. 2 stříkaným betonem a PG kotvami, doplněné
o injektáž za ostěním s využitím těchto kotev.

Ve druhé fázi bude vyražena kalota tunelu, která bude ihned zajištěna
primárním ostěním. Rovněž bude rozebrána část klenby stávajícího jed-
nokolejného tunelu.

Ve třetí fázi bude postupně bourána převážná část starého tunelu se sou-
časnou ražbou zbytku profilu. Následně bude celý profil zajištěn primár-
ním ostěním ze stříkaného betonu. 

Ve čtvrté fázi bude provedena uzavřená mezilehlá hydroizolace.
V páté se vybuduje sekundární ostění tunelu.
Pro tunel je požadována třída vodotěsnosti 0. Tato vodotěsnost je zajiš-

těna v ražené části mezilehlou fóliovou izolací tl. 3 mm, navrženou
v rozsahu celého profilu tunelu. Ve všech pracovních spárách a na styku
jednotlivých tunelových pásů jsou osazeny těsnící spárové pásy. 

Definitivní (sekundární) ostění raženého tunelu je navrženo
z monolitického železobetonu C25/30, tloušťky 400, 500 a 600 mm.
V celé délce tunelu budou zabetonovány základové pasy, spodní klenba
a horní klenby. Horní klenba se bude betonovat do předem připraveného
bednicího vozu po sekcích (bloky betonáže) délky 12 m. Prostor mezi
spodní klenbou a štěrkovým ložem je vyplněn betonem C16/20-X0, líc je
vyspádován směrem ke střední tunelové stoce ve sklonu 3 %.

Záchranné výklenky v tunelu mají jednotný rozměr a jsou provedeny
vstřícně po obou stranách tunelu, vždy ve středu každého lichého tunelo-
vého pasu. Vzájemná osová vzdálenost v podélném směru je 24 m, mini-
mální světlé rozměry výklenků jsou: šířka = 2000 mm, hloubka = 750
mm, výška = 2200 mm.

ÚNIKOVÁ ŠTOLA

Na základě požadavků HZS Moravskoslezského kraje, daných stano-
viskem ke Koncepci požárního zabezpečení tunelu Jablunkovský č. 1
k dokumentaci pro územní řízení, bylo do této dokumentace zapracováno
vybudování únikové štoly celkové délky 273 m. Úniková štola je vedena
od jižního portálu nepoužívaným jednokolejným tunelem v délce 257 m
a pak 16 m dlouhou propojkou do nového dvoukolejného tunelu.

Výstavba únikové štoly začne až po převedení provozu do nového
dvoukolejného tunelu.

Po obnažení stávajícího ostění se zaměří skutečný tvar ostění starého
tunelu přestrojovaného na únikovou štolu. Podle zaměření skutečné geo-
metrie ostění se uskuteční případná úprava geometrie nově realizovaného
definitivního ostění tak, aby nedocházelo k nadměrnému nárůstu dimen-
zí, a tím i ke zvyšování investičních nákladů.

Po úpravě povrchu se položí mezilehlá fóliová izolace tl. 3 mm, která
je navržena v celém profilu tunelu.

the load induced by the backfill, therefore, it will be backfilled later, when the
secondary liner is complete.  
Exit portal P2

Based on an additional geological borehole and the geological informati-
on obtained from this borehole, the construction trench will be supported by
soldier beam and lagging walls, which will be divided into two parts. The sol-
dier beams will be anchored at four levels by means of steel walers with 16,
19, 20, 22 or 23 m long stranded anchors with 8m long roots. The soldier
beams are from IPE 400 sections; they are 10 and 12m long. The steel soldi-
er beams will be driven in the ground. Wood lagging (120mm thick) will be
inserted between the flanges during the excavation of the construction trench.     

A single-tier micropile umbrella consisting of 12m long tubes
Ø108/16 mm will be installed around the perimeter of the future excavation.  

The lining in the cut and cover sections will be waterproof, with the requ-
irement for the waterproofing class 0. Waterstops will be installed in all con-
struction joints and in the joints between individual casting blocks.   

The 600mm thick final lining of the cut and cover sections will be in cast-
in-situ C25/30 reinforced concrete. The front end of the portal is slanted at
45° from the horizontal plane. It is provided with a 400mm wide and
100mm high collar. The final lining consists of footings, an invert and upper
vault. The structures will be in C25/30 concrete reinforced with 10 505.0 R
grade steel rebars. The upper vault will be cast behind a prefabricated
movable form. The space between the invert and ballast will be filled with
C16/20-X0 concrete. The surface is inclined, on a gradient of 3% toward the
central tunnel drain.    

The portals will be backfilled with the properly recycled muck which will
be obtained from the tunnel excavation. The backfill will not be carried out
in the immediate vicinity of the waterproofing membrane, therefore no
damage threatens to the waterproofing system.     

Requirements for the backfill – it is assumed that materials very suitable
for embankments will be used; the minimum 100% PS compaction will be
required and, at the same time, the value of Edef = 45,0 MPa will have to be
achieved. The material will be compacted in layers with the maximum
thickness of 0.40m, with the degree of compaction sufficient to satisfy the
requirements for the backfill.

MINED PART OF THE TUNNEL

The beginning of the mined tunnel is at chainage TM 24, the end is at TM
600. The mined section of the tunnel is 576m long. The lining of the mined
tunnel will be a double-shell structure with an intermediate waterproofing
membrane. The minimum thickness of the final lining in the crown of the
upper vault will be 400mm (or 500 and 600mm). The thickness of the lining
increases towards the sidewalls.      

The mined part of the tunnel will be constructed using the New Austrian
Tunnelling Method (the NATM). The breaking of rock is assumed, with res-
pect to the encountered EG conditions, to be carried out mechanically or by
the drill and blast and mechanical trimming of the contour of the excavation.
The tunnel excavation is divided horizontally into a top heading and bench +
bottom. The extent of the use of individual support elements depends on the
geotechnical prediction of the stability of the excavation and the results of geo-
technical measurements obtained during the construction. The geotechnical
conditions which were encountered within the framework of the detailed geo-
technical survey were categorised using 3 basic NATM excavation support
classes.    

The C 16/20 shotcrete primary lining will be 150, 200 or 350mm thick.
The thickness of the primary lining depends on the excavation support class.
The excavation support will further consist of lattice girders, steel mesh,
anchors and steel forepoles. Part of the existing single-rail tunnel lining will
be used as the primary lining. It will be covered with a layer of shotcrete
reinforced with steel mesh and will be stabilised by 3.0m long PG anchors;
the space behind the lining will be filled with grout (backgrouting).        

The mined part of the new double-rail tunnel will be constructed in five
phases:  

In the first phase, the sidewalls of the existing single-rail tunnel Jablunkov
No.2 will be stabilised by shotcrete and PG anchors and the backgrouting
will be carried out through the anchors.

In the second phase, the top heading will be excavated and the excavati-
on will be immediately supported by a primary lining. Part of the vault of
the existing single-rail tunnel will be dismantled.  

In the third phase, the major part of the old tunnel lining will be gradual-
ly demolished and the remaining part of the cross section will be concur-
rently excavated. Subsequently, the entire excavated profile will be stabili-
sed by a shotcrete primary lining.     

In the fourth phase, the closed intermediate waterproofing system will be
installed.

Obr. 4 Jižní portál tunelu Jablunkovský 2, v pozadí kalota budovaného dvoj-
kolejného tunelu
Fig. 4 The southern portal of the Jablunkov 2 tunnel. In the background: the
top heading of the double-rail tunnel being under construction
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In the fifth phase, the secondary lining will be erected. 
Waterproofing class 0 is required for the tunnel. This waterproofing capa-

city is ensured in the mined part by means of a 3mm thick intermediate
waterproofing membrane, which is designed to cover the whole tunnel pro-
file. Waterstops are applied to all construction joints and the joints between
individual casting blocks of the tunnel.    

The final (secondary) lining of the mined tunnel will be 400, 500 or
600mm thick, in cast-in-situ C25/30 reinforced concrete. Footings, an invert
and upper vault will be cast throughout the tunnel length. The upper vault
will be cast behind a prefabricated movable form, in 12m long blocks. The
space between the invert and ballast is filled with C16/20-X0 concrete. The
surface is inclined, on a gradient of 3% toward the central tunnel drain.

Safety recesses in the tunnel are unified in terms of their dimensions; they
are located on both sides of the tunnel, directly opposite each other, in the
middle of each odd tunnel casting block. The recesses will be built at 24m
spacing; the minimum net dimensions are: the width = 2000mm, depth =
750mm, height = 2200mm.    

ESCAPE ADIT

Based on the requirements of the Fire Rescue Service of the Moravian –
Silesian Region contained in the “Opinion on the Concept of Fire Protection
in the Jablunkov No. 1 Tunnel”, which was part of the documentation for the
issuance of the zoning and planning permit, the construction of a 273m long
escape adit was incorporated into the concept. The escape adit leads from
the southern portal through the disused single-rail tunnel at a length of
257m, then it continues through a cross passage to the new double-rail tun-
nel. The construction of the escape adit will start when the traffic has been
switched to the new double-rail tunnel.

When the existing lining has been exposed, the actual geometry of the old
tunnel which is to be re-lined for the escape adit will be surveyed. The geo-
metry of the new lining will be modified, if required, according to the results
of the survey of the actual geometry of the lining so that an inadequate inc-
rease in the dimensions and investment costs is prevented.   

When the surface has been treated, the 3mm thick intermediate waterproofing
membrane will be installed around the whole circumference of the tunnel.  

The last operation will be the casting of the final lining with an invert. The
floor of the adit will be formed by a layer of C16/20 cambered concrete with
the gradients of 1% to each side. Drainage channels 170 x 60mm will run
along each sidewall.    

The 350mm thick final lining of the vault and sidewalls will be in C25/30
reinforced concrete. The invert will be in C25/30 reinforced concrete. The
maximum thickness of the invert will be 860mm. It is assumed that 12m
long blocks will be cast using single sided formwork.   

The existing portal of the tunnel will be maintained; the lining and drai-
nage troughs running along the portal will be refurbished. A double-wing
door 3.0 x 2.5m will be installed in the front wall of the escape adit. The
door must be of an anti-vandal type and must be able to resist significant
pressure pulses induced by the piston effects from passing trains. The door
will be passable only in the direction of the escape, i.e. from the middle of
the double-rail tunnel toward the portal of the escape adit.     

CROSS PASSAGE (POSITIVELY PRESSURISED CHAMBER)

Part of the escape route passes through a cross passage, which will be
newly driven between the existing single-rail tunnel Jablunkov No. 1 and
the newly constructed double-rail tunnel. The cross passage will be 16m
long. It will be connected to the double-rail tunnel in the location of the safe-
ty recess No. 11 (the tunnel casting block No. 21).    

The cross passage will be driven using the NATM. The breaking of rock
is assumed, with respect to the encountered EG conditions, to be carried out
mechanically or by the drill and blast and mechanical trimming of the con-
tour of the excavation. The excavation profile of the cross passage is not
divided. The cross passage will be provided with a double-shell lining with
an intermediate waterproofing membrane system. The primary lining con-
sists of a 200mm thick layer of C16/20 shotcrete, lattice girders and mesh.
Forepoling will be applied in the crown.       

According to the obtained geological and geotechnical documents and
with respect to the extent of the works, the excavation support class 5 was
proposed for the cross passage.

The final lining will be provided with a C25/30 reinforced concrete
invert. The floor of the cross passage will be formed by a cambered layer of
C16/20 concrete with the gradients of 1% to each side. Drainage channels
170 x 60mm will run along either sidewall.  

The final lining of the vault and sidewalls will be 200mmthick, made of
C25/30 reinforced concrete. The maximum invert thickness will be 455mm.
It will be from C25/30 reinforced concrete.    

Obr. 5 Pohled na raženou kalotu tunelu Jablunkovský 2
Fig. 5 A view of the top heading of the Jablunkov 2 tunnel

Jako poslední bude vybudováno definitivní ostění se spodní klenbou,
na kterou se provede pochozí vrstva spádového betonu C 16/20, která
bude střechovitě vyspádována ve sklonu 1 % do dvojice povrchových
žlábků vedoucích podél stěn. Odvodňovací žlábky mají rozměr 
170 x 60 mm.

Definitivní ostění klenby a opěr je navrženo ze železobetonu C25/30
v tloušťce 350 mm. Spodní klenba je navržena ze železobetonu C25/30
v tloušťce max. 860 mm. Betonáž se předpokládá po sekcích délky 12 m
do jednostranného bednění. 

Stávající portál tunelu bude zachován, provede se sanace ostění
a odvodňovacích žlabů okolo portálu. V čelní stěně únikové štoly se osadí
ocelové dvoukřídlé dveře o rozměru 3,0 x 2,5 m. Dveře musí být
v provedení „antivandal“, rovněž musí být schopny odolávat značným tla-
kovým rázům, způsobeným pístovým účinkem projíždějícího vlaku.
Dveře budou průchozí pouze ve směru úniku, tzn. od středu dvoukolejné-
ho tunelu k portálu únikové štoly.

PROPOJKA (PŘETLAKOVÁ KOMORA)

Část únikové cesty je budována v nově vyražené propojce mezi stáva-
jícím jednokolejným tunelem Jablunkovský č. 1 a nově budovaným dvou-
kolejným tunelem. Celková délka propojky je 16 m. Propojka bude zaús-
těna do dvoukolejného tunelu v místě výklenku č. 11 tunelového pasu
č. 21.

Propojka je ražena Novou rakouskou tunelovaní metodou. Roz -
pojování hornin je uvažováno vzhledem k zastiženým IG poměrům
mechanizovaně nebo s využitím střelných prací a dočišťováním líce výru-
bu mechanizovaně. Profil propojky není členěn. Ostění propojky je dvou-
plášťové s mezilehlou izolací. Primární ostění je tvořeno stříkaným beto-
nem C16/20 tloušťky 200 mm s výztužnými příhradovými oblouky
a výztužnými sítěmi. V přístropí je použito jehlování.

Podle získaných geologických a geotechnických podkladů a vzhledem
k rozsahu díla byla pro propojku navržena jedna technologická třída výru-
bu 5.

Definitivní ostění je navrženo se spodní klenbou ze železobetonu
C25/30. Na pochozí část se provede vrstva spádového betonu C 16/20,
která bude střechovitě vyspádována ve sklonu 1 % do dvojice povrcho-
vých žlábků vedoucích podél stěn. Odvodňovací žlábky mají rozměr 
170 x 60 mm.

Definitivní ostění klenby a opěr je navrženo ze železobetonu C25/30
v tloušťce 200 mm. Spodní klenba je navržena ze železobetonu C25/30
v tloušťce max. 455 mm. 

Vybavení propojky – od nového dvoukolejného tunelu bude oddělena pro-
tipožárními dveřmi EI 90 D1–C rozměru 2,2 x 2,0 m, které budou osazeny
do betonové příčky. Z opačné strany přetlakové komory budou umístěny
dveře o rozměrech 2,2 x 2,0 m také osazené do betonové příčky.

Všechny dveře musí být v provedení „antivandal“, rovněž musí být
schopny odolávat značným tlakovým rázům, způsobeným pístovým účin-
kem projíždějícího vlaku. Všechny dveře budou průchozí pouze ve směru
úniku, tzn. od středu dvoukolejného tunelu k portálu únikové štoly.

VYBAVENÍ TUNELU

Po obou stranách ostění tunelu je veden služební chodník šířky 929 mm,
ve kterém jsou uloženy kabelovody pro rozvody inženýrských sítí. V prostoru
před výklenky jsou na kabelovodech provedeny šachty 1,0 x 0,5 m
zakryté ocelovými poklopy, ze kterých jsou vyústěny chráničky pro 
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The equipment of the cross passage will be separated from the new doub-
le-rail tunnel by means of an EI 90 D1 fire door 2.2 x 2.0m, which will be
installed in an opening in a concrete separating wall. On the other side of the
positive pressure chamber, there will be a 2.2 x 2.0m door, which will also
be installed in a concrete separating wall. 

All doors must be of the anti-vandal type and must be capable of resisting
significant pressure pulses induced by the piston effect of passing trains. All
doors will be passable only in the direction of escape, i.e. from the middle
of the double-rail tunnel toward the portal of the escape adit. 

TUNNEL EQUIPMENT

Cable ducts for the distribution of utility networks will be installed along
both side walls of the tunnel, in 929mm wide walkways.  There will be 1.0
x 0.5m manholes covered with steel covers on the cable ducts in the space
in front of the safety recesses; the protection pipes for electrical services and
measurement of stray currents will be connected to the manholes. The cable
ducts end in plastic manholes installed in front of the portals. The manholes,
with the dimensions of 800 x 1690 x 1220mm, are provided with standardi-
sed steel covers. The tunnel lining will be provided by fluorescent lamps,
which will be installed on both sides of the tunnel at 12m spacing.        

The drainage of the ballast is solved by 3% transverse gradient of the concre-
te surface declining toward the central tunnel drain. The 350mm diameter drain
will be on a longitudinal gradient identical with the gradient of the tunnel. The
prefabricated DN 500mm plastic manholes will be installed every 24m, in the
locations identical with the locations of the safety recesses. The manholes on the
central tunnel drain are provided with a standardised steel cover. The central tun-
nel drain terminates in front of the portals in DN 500mm plastic manholes.
Drains DN 200mm, 24m long will be laid at the base of the backfill in the por-
tal sections; the drains will terminate in front of the tunnel portals where they
will be connected to DN 500mm plastic manholes, which will be covered with
standardised steel covers. The shafts located in front of the tunnels portals will
be connected with each other and linked to a cast-in-situ shaft at the right rail,
from which the water is discharged further to drainage troughs.    

The dry fire main (DN 100mm PE pipes) will be installed throughout the
tunnel length, in the walkway on the left side. DN 52 quick-acting outlet val-
ves will be installed in manholes 800 x 800mm, which will be provided in
each odd safety recess (i.e. every 48m).    

A handrail (a steel pipe) will be installed on both sides of the tunnel, bet-
ween the safety recesses. The portals will be provided with a structure –
mesh acting as a barrier protecting them against a contact.   

Suspension elements for the contact line, rail bonding cable and a booster
line are located in the tunnel vault. The anchoring will be carried out using
HVA capsule adhesive anchors, which are designed for the heavy anchora-
ge required for the application in compression zones in reinforced concrete,
unreinforced concrete and natural hard stone.     

The chainage marking will be installed on the tunnel lining keeping in
mind that the signs must not extend into the clearance profile. 

CONCLUSION

The implementation of this project will significantly contribute to the
improvement of quality and increasing of the speed of railway transport
toward the border with Slovakia.  

The project has the character of reconstruction of the existing tunnel, for
which the construction and operation, reaching back to the time of the
Austro-Hungarian Empire, has continued through the period of the so-cal-
led First Republic to the present. During this time, the tunnel was several
times reconstructed. Nevertheless, despite partial reconstruction events, the
time has left significant traces of damage on the tunnel    

It follows from historic documents and the completed surveys that the
reconstruction of this tunnel will be very difficult. The complicated geolo-
gical  structure of the area of operations, complex hydrogeological conditi-
ons and tectonic disturbance of the area belong among the reasons why the
reconstruction will be demanding in terms of the time, technology and eco-
nomy. Unpredictable manifestations of the rock environment may occur
during the works, which may result into the necessity to reconsider the con-
struction procedures.  
ING. EMIL MACHÁČEK, emachacek@subterra.cz, SUBTERRA a. s.

ING. PAVEL ĎURKAČ, pdurkac@seznam.cz
ING. PETR VIDUR, ZEPRA

rozvody elektroinstalací a měření bludných proudů. Kabelovody jsou
v prostoru před portály zakončeny v plastových šachtách Polyvault
o rozměru 800 x 1690 x 1220 mm, které jsou zakryty typovým ocelovým
poklopem. Osvětlení tunelu je navrženo po obou stranách zářivkovými
svítidly po 12 m.

Odvodnění kolejového lože je řešeno vyspádováním v příčném směru ve
sklonu 3 % směrem ke střední tunelové stoce o profilu 350 mm navržené
ve sklonu tunelu. Prefabrikované plastové revizní šachty DN 500 mm jsou
umístěny ve vzdálenostech po 24 m, shodných s polohou záchranných
výklenků. Revizní šachty na střední tunelové stoce jsou opatřeny typovým
ocelovým poklopem. Střední tunelová stoka je v prostoru před portály za -
ústěna do plastové šachty DN 500 mm. V patě zásypů portálových úseků se
provede v délce 24 m drenážní potrubí DN 200 mm, které bude
v předportálí tunelu zaústěno do plastových šachet DN 500 mm, opatřené
typovými ocelovými poklopy. Šachty před portály jsou vzájemně propoje-
ny a svedeny do monolitické šachty u pravé koleje, odkud je zachycená
voda svedena dále do odvodňovacích příkopů.

Po celé délce tunelu je umístěn do chodníkového ústupku na levé stra-
ně požární suchovod DN 100 mm z PE potrubí. V každém lichém
záchranném výklenku (tj. ve vzdálenosti po 48 m) budou do šachet 800 x
800 mm vyvedeny výtokové rychlouzavírací ventily DN 52.

Mezi záchrannými výklenky je umístěno po obou stranách tunelu
madlo z ocelové trubky. Portály jsou opatřeny ochrannou konstrukcí se
sítí, která plní funkci protidotykové zábrany.

V klenbě tunelu jsou umístěny závěsy trakčního vedení pro obě kole-
je, ukolejňovacího lana a zesilovacího vedení. Pro ukotvení budou 
použity lepené kotvy do betonu typu HVA, které jsou určeny pro těžká
kotvení do tlačené zóny železobetonu, prostého betonu a přírodního 
tvrdého kamene. 

Na definitivním ostění tunelu budou umístěny staničníky tak, aby neza-
sahovaly do průjezdného profilu. 

ZÁVĚR

Realizace této stavby výrazně přispěje ke zkvalitnění a ke zrychlení
železniční přepravy směrem ke st. hr. SR.

Stavba má charakter rekonstrukce stávajícího tunelu, jehož výstavba
a provoz zasahuje do období Rakouska-Uherska, prochází přes první
republiku do současnosti. Během této doby byl tunel několikrát rekon-
struován, ale i přes tyto částečné rekonstrukce zanechal čas na tunelu
značné stopy poškození.

Z historických dokladů a z provedených průzkumů bude rekonstrukce
tohoto tunelu značně obtížná. Pro komplikovanou geologickou stavbu
zájmového území, složité hydrogeologické poměry, území tektonických
narušení, tak bude přestavba značně náročná jak časově, technicky
i ekonomicky. Během výstavby může dojít k nepředvídatelným projevům
horninového prostředí, které budou mít za následek možné přehodnocení
postupu stavebních prací.
ING. EMIL MACHÁČEK, emachacek@subterra.cz, SUBTERRA a. s.

ING. PAVEL ĎURKAČ, pdurkac@seznam.cz
ING. PETR VIDUR, ZEPRA

Recenzoval: Ing. Jan Korejčík

Obr. 6 Ražba kaloty tunelu Jablunkovský 2
Fig. 6 The Jablunkov 2 tunnel – top heading excavation

LITERATURA / REFERENCES

Podklady o historii tunelu převzaty od OÚ Mosty u Jablunkova
Technické řešení tunelu – citace z technické zprávy z projektové dokumentace (Metroprojekt Praha, a. s.)
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GENERAL INFORMATION

November 2007 saw the ceremonial commencement of the work on the
long-awaited project named “Karviná Sewerage System Expansion”. This
project was one of the first projects approved for the funding by the EU
Coherence Fund; nevertheless, the implementation of the project was seve-
ral times postponed for administrative reasons and even its final content was
several times modified. Eventually, the proportion of the work to be carried
out using trenchless techniques which appeared in the final version is pro-
bably higher than it had been experienced in any other project implemented
in the Czech Republic before.     

Currently, the entire project is found in the initial phase of construction. It
is, therefore, possible to summarise some basic facts.

The contract was awarded to a consortium where TCHAS, spol. s r. o., an
Ostrava-based company, is the leader and Subterra a.s. is the contractor for
trenchless excavation. Of the total contract price of about 45 million euro,
Subterra’s share makes up nearly one fourth. The deadline for the works
completion is 31.12.2008. However, due to delays in the tender procedures,
it is expected that the deadline will be extended by up to 9 months.   

The reason why trenchless techniques were designed for the Karviná
Sewerage System Expansion project was, above all, the geological conditi-
ons in the city. There are water-bearing gravel-sands with variable grading
and content of silt at a depth of about 4m and greater under the surface,
which is the depth where most trunk sewers are found. Even peat, water-bea-
ring sands and bouldery gravel occur at that depth. All of those are the con-
ditions in which an open trench would have been very risky, both in terms
of the work and in relation to neighbouring buildings. This is why micro-
tunnelling was designed for the sections found under the water table, while
shield driving, traditional hand mining or horizontal drilling was designed
for other locations.         

The project consists of ten construction lots, with Subterra a.s. being the
contractor for lots # 4 and 6.

Lot #4 contains the entire trunk sewer C, A2, which will be constructed
throughout its length of 1958m by microtunnelling – controlled jacking of
DN 1400mm pipes. The maximum length of a stretch to be jacked will be
186m. A 424m long stretch of trunk sewer Alfa, which is part of constructi-
on lot 6, will be constructed by microtunnelling – controlled jacking of DN
1000mm earthware pipes. The maximum length of a stretch to be pipejac-
ked is 160m. This part of the project was complete at the moment of the wri-
ting of this paper; it is therefore possible to set about making a more com-
prehensive assessment.       

ALFA TRUNK SEWER

ALFA trunk sewer had to be rebuilt within a 424m long
stretch. It is a stretch where the trunk sewer gets 5 to 6m
deep under the surface due to gravity conditions, which is
found in the conditions of a city park, running along and
under 17. Listopadu Street, which is the high street of
Karviná, under busy Poštovní Street and near many impor-
tant buildings of the city. These were the reasons why
a trenchless technique was chosen for the construction of
this part of the newly built trunk sewer, namely the micro-
tunnelling method. The layout of the ALFA trunk sewer
route is shown in Figure 1.  

It followed from the results of geological surveys that
the area of operations is located in the Western
Carpathians, on their border with the Bohemian Massif.
This location is called the Outer-Carpathian Low, where
the Ostrava Basin with the Ostrava Plain was formed. It is
a flood plain, with low terraces and elevated flat ridges for-
med by glacifluvial sediments. It further followed from the

VŠEOBECNÉ INFORMACE

V listopadu 2007 byly slavnostně zahájeny práce na dlouho očekávaném
projektu s názvem Karviná – rozšíření kanalizace. Tento projekt byl jedním
z prvních schválených projektů financovaných Fondem soudržnosti EU, nic-
méně z administrativních důvodů se jeho realizace několikrát odložila, a také
se několikrát měnila jeho konečná podoba. V té definitivní se nakonec objevil
tak vysoký podíl bezvýkopových technologií, jako asi v žádném jiném projek-
tu do této doby v České republice realizovaném.

V současné době se již celý projekt nachází v zahajovací fázi realizace, takže
je možno shrnout některá základní fakta.

Zhotovitelem je sdružení vedené ostravskou společností TCHAS a hlavním
dodavatelem bezvýkopových technologií je společnost Subterra. Z celkového
smluvního objemu cca 45 mil. eur představuje podíl Subterry bezmála jednu
čtvrtinu. Stavba má termín dokončení 31. 12. 2008, ale vzhledem k průtahům
soutěže se předpokládá prodloužení termínu až o 9 měsíců.  

Využití bezvýkopových technologií na projektu Karviná – rozšíření kanalizace
vyplynulo zejména z geologických podmínek města. V hloubce cca 4 m a více
pod povrchem, ve kterých se většina kanalizačních sběračů nachází, se vyskytují
převážně vodou nasycené štěrkopísky o proměnlivé zrnitosti a proměnlivém stup-
ni zahlinění. Vyskytují se však i rašeliny, zvodnělé písky a balvanité štěrky. To
všechno jsou podmínky, ve kterých by otevřený výkop byl značně riskantní jak
z hlediska provádění, tak i ve vztahu k okolním objektům. Proto bylo v úsecích
pod hladinou podzemní vody projektováno mikrotunelování, v jiných místech
ještě štítová ražba, klasická ruční ražba a horizontální vrtání. 

Projekt je členěn do deseti stavebních částí, přičemž společnost Subterra
realizuje části 4 a 6.

V části 4 bude celý kanalizační sběrač C, A2 o celkové délce 1958 m pro-
váděn mikrotunelováním – řízeným protlačováním trub o DN 1400 mm.
Maximální délka protlačovaného úseku bude 186 m. V části 6 bude 424 m
kolektoru Alfa provedeno metodou mikrotunelování – řízeným protlačováním
kameninových trub o DN 1000 mm. Maximální délka protlačovaného úseku je
160 m. Tato část stavby je již v současné době kompletně dokončena, a proto
je možné přistoupit ke komplexnějšímu hodnocení.

KOLEKTOR ALFA 

V úseku o délce 424 m bylo nutné vybudovat kolektor Alfa nově. Jedná se
o úsek, kde vzhledem ke gravitačním poměrům se dostává sběrač do hloubek
5 až 6 m pod povrch, a to v podmínkách městského parku, podél a pod hlavní
karvinskou třídou 17. listopadu, pod frekventovanou ulicí Poštovní
a v blízkosti mnoha významných budov v centru města. Z těchto důvodů 
byla zvolena bezvýkopová metoda provádění této části nově budovaného

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S MIKROTUNELOVÁNÍM VĚTŠÍCH
PRŮMĚRŮ V KARVINÉ

INITIAL EXPERIENCE OF LARGER-DIAMETER 
MICROTUNNELLING IN KARVINÁ

KAREL FRANCZYK

Obr. 1 Situace trasy kolektoru Alfa
Fig. 1 Alfa utility tunnel layout
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surveys that the predominant geological environment along the microtun-
nelling route will consist of coarse-grained gravels heavily saturated with
ground water. It has the character of moderately confined aquifer.     

ALFA trunk sewer – engineering solution
The engineering solution to the trunk sewer section which is to be con-

structed by microtunnelling techniques is shown in the table below.
Hydroprojekt Ostrava, the designing office, divided the newly built sewer
into six parts, with seven construction shafts:  

Designed sections Lengths of the sections

Ša1 – Ša2 60,0 m
Ša2 – Ša3 56,0 m
Ša3 – Ša4 65,0 m
Ša4 – Ša5 101,7 m
Ša5 – Ša6 59,6 m
Ša6 – Ša7 81,5 m

When the initial experience of the environment had been assessed, and
with respect to the capacity of the microtunnelling with ISEKI TCC
Unclemole equipment, the above-mentioned division was modified. Only
those shafts remained where the direction of the pipejack was designed to be
changed; straight sections were to be pipejacked in one go. This gave rise to
the following lengths of the routes: 

New sections Lengths of the sections

Ša1 – Ša3 116,0 m
Ša3 – Ša5 166,7 m
Ša5 – Ša6 59,6 m
Ša6 – Ša7 81,5 m

Nevertheless, the parties agreed that shaft Ša4, which is located on the
longest section between shafts Ša3 and Ša5, would be built anyway; either,
if the thrust did not grow to approach 500 t, the ISEKI machine would pass
through the shaft or, in the opposite case, the shaft would be used in the ori-
ginally planned manner.  

The jacking machine worked with DN 1000mm (outer diameter of
1280mm) CreaDig vitrified clay pipes manufactured by Keramo Steinzug.

Shaft Ša2 was to be constructed only after the completion of the micro-
tunnelling as a so-called “set-on” shaft. Its location had to be eventually
moved by 15m toward shaft Ša1 due to the occurrence of unexpected buri-
ed services. The designer insisted on the construction of the two shafts which
were not necessary in terms of the execution of the works with respect to the
possibility of future inspections.  

The given engineering solution reduced the number of launch shafts,
which are the most difficult structures in terms of the construction and the
most demanding regarding the requirements for the site space, to two pieces
– Ša3 and Ša6. The following sequence of the works resulted from this solu-
tion:

Assembly of the jacking equipment at Ša3
Microtunnelling from Ša3 to Ša1
Microtunnelling from Ša3 to Ša5
Transfer of the jacking equipment to Ša6
Microtunnelling from Ša6 to Ša5
Microtunnelling from Ša6 to Ša7
The initial experience of the construction of launching shafts and recepti-

on shafts in water-bearing gravels resulted in a change in the excavation sup-
port. The system of vertical sheeting with steel frames was replaced by
sheet-pile walls. The excavation of shafts Ša1, Ša2, Ša3 and Ša4 was sup-
ported by vertical sheeting, whereas the remaining three shafts support was
by sheet-pile walls. The sheet piles were driven using a low-frequency she-
eting driver, due to the fear of transfer of vibrations to the buildings found in
the vicinity. In addition, all neighbouring buildings were subject of continu-
al monitoring.

The microtunnelling advance rates varied between 6 and 14 metres per
day. It was necessary due to the significantly porous environment formed by
coarse-grained gravels that bentonite be consistently added to the slurry so
that the required high viscosity of the slurry was maintained. Polymeric sta-
bilisers were added together with bentonite. A similar combination was used
for the lubrication of the pipes being jacked. 

All of the above-mentioned sections were completed within an accuracy
of +/- 20 mm on level, which was sufficient. The required quality was main-
tained. The microtunnelling – jacking of vitrified clay pipes on the 106m

kolektoru, a sice metoda mikrotunelování. Situace trasy kolektoru Alfa je
zobrazena na obrázku 1.

Z výsledků geologických průzkumů vyplynulo, že zájmové území je situ-
ováno do soustavy Západních Karpat na samé hranici s Českým masivem.
Toto místo se označuje jako vněkarpatská sníženina, kde je vytvořena ostrav-
ská pánev s podcelkem ostravská niva. Jedná se o údolní nivu, nízké terasy
a vyvýšené ploché hřbety glacifluviálních sedimentů. Z průzkumů dále
vyplynulo, že převládajícím geologickým prostředím v trase mikrotunelová-
ní budou hrubozrnné štěrky silně nasycené podzemní vodou, která má cha-
rakter mírně napjaté vody. 

Technické řešení kolektoru Alfa
Technické řešení mikrotunelované části kolektoru je patrné z tabulky.

Projektant Hydroprojekt Ostrava rozdělil nově budovaný kolektor na šest
částí pomocí sedmi stavebních jam:

Projektované úseky Délky jednotlivých úseků

Ša1 – Ša2 60,0 m
Ša2 – Ša3 56,0 m
Ša3 – Ša4 65,0 m
Ša4 – Ša5 101,7 m
Ša5 – Ša6 59,6 m
Ša6 – Ša7 81,5 m

Po vyhodnocení prvních zkušeností s prostředím a na základě možností
technologie mikrotunelování stroji ISEKI TCC Unclemole byly tyto trasy
změněny, takže byly ponechány pouze lomové šachty a rovné úseky byly
protlačovány najednou. Vznikly tak následující délky tras:

Nové úseky Délky jednotlivých úseků

Ša1 – Ša3 116,0 m
Ša3 – Ša5 166,7 m
Ša5 – Ša6 59,6 m
Ša6 – Ša7 81,5 m

Bylo ale dohodnuto, že na nejdelším úseku mezi šachtami Ša3 a Ša5 bude
šachta Ša4 vybudována stejně s tím, že stroj ISEKI buďto jen projede, za
předpokladu, že nedojde k nárůstu tlačných sil k hodnotám blízkých 500 t,
v opačném případě by byla šachta Ša4 využita podle původního záměru.

Stroj pracoval s keramickými troubami typu CreaDig od firmy Keramo
Steinzeug o DN 1000 mm a vnějším průměru 1280 mm.

Šachta Ša2 měla být budována až po provedení mikrotunelování jako tak
zvaně „nasazovaná“ šachta. Vzhledem k výskytu neočekávaných podzem-
ních vedení byla však její pozice přesunuta o 15 m k šachtě Ša1. Na obou
šachticích, které nebyly nutné z hlediska technologie provádění prací – Ša2
a Ša4, projektant trval z důvodu možnosti revizí.

Dané technické řešení omezilo počet startovacích šachet, které jsou jak
z hlediska provádění, tak z hlediska záboru nejnáročnější, na dvě – Ša3 a Ša6.
Vlastní postup prací byl následující:

Montáž technologie u Ša3
Mikrotunelování v trase Ša3 – Ša1
Mikrotunelování v trase Ša3 – Ša5
Přesun technologie do Ša6
Mikrotunelování Ša6 – Ša5
Mikrotunelování Ša6 – Ša7
Při výstavbě startovacích a dojezdových šachet se po prvních zkušenos-

tech se zvodnělým štěrkovitým prostředím přešlo z technologie příložného
pažení jam za rámové konstrukce na technologii beraněných štětových stěn.

Obr. 2 Dojetí stroje TCC 1000 ID do cílové jámy
Fig. 2 Arrival of the TCC 1000 ID to the reception shaft
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long route between shafts Ša3 – Ša5 without any intermediate jacking stati-
on poses a current world record. The microtunnelling in the construction lot
#4 – ALFA trunk sewer – was therefore very successful and the capacities
could be moved to construction lot #6 – C A2 trunk sewer.       

C A2 TRUNK SEWER

As mentioned above, C A2 trunk sewer is part of construction lot #4 for
which the design required 1400mm inner diameter microtunnelling. The
material designed for the pipes was CreaDig vitrified clay, alternatively also
basalt-lined reinforced concrete tubes. Lots of unknowns existed regarding
both materials, above all the vitrified clay pipes of so large diameter, which
had never been used in the world for microtunnelling purposes.       

The Unclemole TCC 1400 microtunnelling machine, modified for the
work with vitrified clay pipes, was delivered to site in March 2008. Contact
measurements of the thrust values were carried out in situ, with direct trans-
mission of the data to the University of Bochum, Germany, to provide hig-
her certainty about the actual average and maximum thrust.      

The first section between shafts Š3 and Š2 at the total length of 86m was
driven using this technique. The measurement results and experience gained
on site confirmed the good quality of the pipes being jacked. Nevertheless,
it was paradoxical that it happened just at the moment when the operational
uncertainties and doubts were discarded that a failure of supplies of the pipes
from the German plant of Steinzeug AG in Cologne on the Rhine occurred.
Because the contractor could not afford a delay, it obtained a permission to
replace the material by glassfibre reinforced plastic. Then the supplies of
HOBAS pipes, the type designed for microtunnelling, started. They were
used for the complete 128m long section between shafts Š3 – Š4 and cur-
rently (at the moment of the writing of this paper) start to be used on anot-
her section, 154m long, where the driving commenced. The advance rates
and accuracy of the installation which have been achieved on the section C
A2 in substance copy the experience gained on ALFA trunk sewer. Although,
it is certain that it will be better if we wait with the assessment till the end of
the construction because the majority of the driving operations is still ahead
of us. Of course, we are going to share the experience with the readers.              

CONCLUSION

The experience of large-diameter microtunnelling we have gained in the
Karviná Sewerage System  Expansion project confirms that the selection of
this technique was fully justified. This is true so much the more considering
the fact that serious problems including the impact on the surface have
occurred on other sections of this extensive project where excavation is
involved and a conventional technique was selected. It is therefore confir-
med that more sophisticated techniques are worth investing in where locati-
ons with unfavourable geology, above all a high level of water table, are to
be encountered. Of course, it will be better to wait with the overall conclu-
sions for the completion of the works.           

ING. KAREL FRANCZYK, kfranczyk@subterra.cz,  SUBTERRA a. s.

Jámy Ša1, Ša2, Ša3 a Ša4 byly prováděny s příložným pažením, zbylé tři
jámy s pažením štětovým. Z důvodu obav o přenos rázů na blízké budovy
bylo při beranění štětovnic využito nízkofrekvenčních beranidel. Všechny
okolní budovy byly navíc průběžně monitorovány.

Postupy při mikrotunelování se pohybovaly mezi 6 a 14 m za den.
Z důvodu značně porézního prostředí hrubozrnných štěrků bylo nutné důsled-
ně doplňovat bentonit do výplachu pro udržení potřebné vysoké viskozity
výplachu. Tento bentonit byl dále doplňován polymerovými stabilizátory
a podobné kombinace bylo využíváno i pro lubrikaci zatlačovaného potrubí.

Všechny výše popsané úseky byly realizovány s přesností +/–20 mm na
niveletě, což bylo dostačující a v potřebné kvalitě. Mikrotunelování kameni-
nových trub v trase Ša3 – Ša5 o délce 166,7 m bez použití mezitlačné stani-
ce představuje v současné době světový rekord.  Mikrotunelování na úseku 4
– kolektor Alfa tedy proběhlo velmi úspěšně a bylo možné přesunout kapa-
city na úsek 6 – sběrač C A2.

SBĚRAČ C A2

Jak již bylo uvedeno výše, sběrač C A2 představuje část stavby 4 a zde se
v projektu počítalo s mikrotunelováním o světlém průměru 1400 mm.
Navrženým materiálem potrubí byla kamenina typu CreaDig, alternativně
železobetonové trouby s čedičovou vložkou. Značné otazníky provázely oba
materiály, zejména keramické trouby o tak velkém průměru se ještě nikde na
světě pro mikrotunelování nevyužily.

V březnu 2008 byl na stavbu dodán mikrotunelovací stroj typu Unclemole
TCC 1400 v úpravě pro práci s keramickými troubami. Pro větší jistotu
o skutečných průměrných a maximálních tlačných silách bylo využito kon-
taktní měření in-situ s on-line přenosem dat do univerzity v německé
Bochumi. 

Takto byl vyražen první úsek mezi šachticemi Š3 a Š2 o celkové délce
86 m. Výsledky měření i zkušenosti přímo ze stavby potvrdily dobrou kvali-
tu protlačovaného potrubí, nicméně paradoxní bylo, že právě ve chvíli, kdy
odpadly provozní nejistoty a pochybnosti, došlo k výpadku ve výrobě trub
v německém závodě firmy Steinzeug v Kolíně nad Rýnem. Protože stavba si
nemohla dovolit zdržení, byla dohodnuta změna materiálu na sklolaminát
a na stavbu se začaly dodávat trouby Hobas v úpravě pro mikrotunelování.
Takto byl vyražen úsek Š3 – Š4 v délce 128 m a v době napsání tohoto člán-
ku se rozjížděla ražba dalšího úseku o délce 154 m. Dosahované postupy
i přesnost provádění na úseku C A2 v podstatě kopírují zkušenosti ze sběra-
če Alfa. Je však jasné, že v době, kdy většina ražby je stále před námi, bude
lepší s celkovým hodnocením posečkat do konce výstavby. O tyto zkušenos-
ti se samozřejmě se čtenáři Tunelu opět podělíme.

ZÁVĚR

Dosavadní zkušenosti s mikrotunelováním velkých průměrů na stavbě
Karviná – rozšíření kanalizace plně potvrzují oprávněnost volby této techno-
logie. Platí to tím spíše, že na jiných úsecích ražeb v rámci tohoto rozsáhlé-
ho projektu, kde byla zvolena konvenční technologie, již vznikly nemalé pro-
blémy včetně vlivu ražby na povrch. Potvrzuje se tedy, že v místech
s nepříznivou geologií, obzvláště s výskytem vysoké hladiny podzemní vody,
se vyplatí investovat do sofistikovanějších technologií. S celkovými závěry
bude ale samozřejmě vhodné počkat až do ukončení stavby.

ING. KAREL FRANCZYK, kfranczyk@subterra.cz,  SUBTERRA a. s.
Recenzoval: Doc. Ing. Karel Vojtásík

Obr. 3 Zatlačování kameninových trub 1000 MM DN
Fig. 3 Jacking of DN 1000mm vitrified clay pipes

Obr. 4 Stroj Unclemole TCC 1400 ID při spouštění (foto: Ing. Skupien)
Fig. 4 Lowering of the Unclemole TCC 1400 ID machine (photo: Ing. Skupien)
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INTRODUCTION

The construction of the Pankrác cable tunnel is currently slowly nearing
completion. The tunnel, together with the construction of the new Pankrác
transformer station 110/22kV (hereinafter referred to as the TR), will pro-
vide a capacity power connection for the planned administration and resi-
dential development on the Pankrác plain and in its neighbourhood. The
new utility tunnel will make the routing of 22kV conductor cables in requ-
ired directions possible and will allow the strategic connection with the
Karlov and Lhotka transformer stations by an 110kV conductor cable.                

This paper presents the assumptions of the structural analysis of the
cable tunnel structure, the experience of the construction work and the
waterproofing system. It is a loose continuation of the paper which was
published in issue No. 4/2007 of Tunel “Pankrác cable tunnel construction
in Prague 4”   

BASIC PROJECT DATA 

Owner: PREdistribuce, a.s.
Contractor: SUBTERRA a.s., Division 1
Project name: Pankrác Cable Tunnel – Pankrác TR 110/22 kV
Designing engineer: KO-KA s. r. o.
Project location: Prague 4 - Pankrác
Works commencement: 03/07
Works completion: 08/08

CABLE TUNNEL PARAMETERS

- aggregate length, including a technical chamber 
and branches 462.55m

- axial length of the main tunnel branch between 
shafts K11 – K13 431.64m

- overburden average height 14.5m – 17.8m
- cable tunnel cross-section „A“:

net tunnel width / height 2.6m / 3.1m
net cross sectional area of the tunnel 7.29m2

total volume of concrete 1467.9m3

- cable tunnel cross-section „B“:
net tunnel width / height 2.6m / 2.6m
net cross sectional area of the tunnel 6.03m2

total volume of concrete 284.6m3

- “Technical chamber - TC” cross section:                                                        
net width / height 4.2m / 4.3m
net cross sectional area of the tunnel 16.1m2

total volume of concrete 117.2m3

- shaft K11:   total shaft depth (from the grade level) 20.7 m
excavated cross-section diameter / net shaft diameter5.2m / 4.2m
total volume of concrete 149,5 m3

- shaft K12:   total shaft depth 15.5m
excavated cross-section diameter / net shaft diameter4.2m / 3.2m
total volume of concrete built in advance

- shaft K13:   total shaft depth 15.8m
excavated cross-section diameter / net shaft diameter 4.2m / 3.2m
total volume of concrete built in advance

CABLE TUNNEL LAYOUT

The cable tunnel route begins by the shaft 11, the connection to the
Pankrác 110/22kV transformer station, which is currently also under con-
struction. From this point it continues along Na Strži Street, under the
embankment of the so-called “Prague Backbone Road” to the Pankrác

ÚVOD

V současné době se pozvolna chýlí ke konci stavba kabelového kolek-
toru Pankrác, který spolu s výstavbou nové transformovny 110/22 kV
Pankrác (dále jen TR) zajistí kapacitní energetické napojení plánované
administrativně-bytové výstavby na pankrácké pláni a okolí. Nový kolek-
tor tak umožní vyvedení silových kabelů 22 kV z TR do potřebných
směrů a strategické propojení s transformovnami Karlov a Lhotka silo-
vým kabelem 110 kV.

Článek představuje předpoklady statického návrhu konstrukce kabelo-
vého kolektoru, zkušenosti s vlastním prováděním konstrukcí a systém
izolace proti podzemní vodě, čímž volně navazuje na článek zveřejněný
v čísle 4/2007 Výstavba kabelového tunelu Pankrác – Praha 4.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Investor: PREdistribuce, a. s.
Zhotovitel: SUBTERRA a. s., Divize 1
Název stavby: Kabelový tunel Pankrác – TR 110/22 kV –

Pankrác
Projektant: KO-KA s. r. o.
Místo stavby: Praha 4-Pankrác
Zahájení stavby: 03/07
Dokončení stavby: 08/08

PARAMETRY KABELOVÉHO KOLEKTORU
– celková délka stavby včetně technické komory 

a odbočných větví 462,55 m
– osová délka hlavní větve mezi šachtami K11 – K13 431,64 m
– průměrná výška nadloží 14,5 m – 17,8 m
– příčný profil „A“ kabelového kolektoru:

světlá šířka/výška 2,6 m/3,1 m
světlý profil kolektoru 7,29 m2

celkové množství betonu 1467,9 m3

– příčný profil „B“ kabelového kolektoru:
světlá šířka/výška 2,6 m/2,6 m
světlý profil kolektoru 6,03 m2

celkové množství betonu 284,6 m3

– příčný profil „technická komora – TK“:
světlá šířka/výška 4,2 m/4,3 m
světlý profil kolektoru 16,1 m2

celkové množství betonu 117,2 m3

– šachta K11:
celková hloubka šachty (od HTÚ) 20,7 m
hrubý průměr šachty/světlý průměr šachty 5,2 m/4,2 m
celkové množství betonu 149,5 m3

– šachta K12:
celková hloubka šachty 15,5 m
hrubý průměr šachty/světlý průměr šachty 4,2 m/3,2 m
celkové množství betonu

provedeno v předstihu
– šachta K13:

celková hloubka šachty 15,8 m
hrubý průměr šachty/světlý průměr šachty 4,2 m/3,2 m
celkové množství betonu

provedeno v předstihu

SITUAČNÍ UMÍSTĚNÍ KABELOVÉHO KOLEKTORU

Trasa kolektoru začíná šachtou K11, napojením na transformovnu
110/22 kV Pankrác, která je v současné době rovněž ve výstavbě. Odtud
pokračuje ulicí Na Strži pod tělesem pražské magistrály na pankráckou

KABELOVÝ TUNEL PANKRÁC – PRAHA 4
ŘEŠENÍ DEFINITIVNÍCH KONSTRUKCÍ

PANKRÁC CABLE TUNNEL, PRAGUE 4
FINAL STRUCTURES DESIGN

PAVEL FATKA, JAROSLAV ŠÍMA, MICHAL SEDLÁČEK, IVAN KOVAČÍK
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pláň do křižovatky ulic Na Pankráci – Budějovická, kde je ukončen
v šachtách K12 a K13. V místě této dopravně velmi exponované
 křižovatky je vyústění kabelů do investorem požadovaných směrů pro
propojení kabelů 22 kV a dvou kabelů 110 kV do TR Karlov a TR
Lhotka. Vzhledem ke geologickým podmínkám je kolektor umístěn
v hloubce 16 m–18,8 m, v jednotném spádu 0,75 % k šachtě K11, kde se
nachází čerpací jímka, odkud jsou sváděné průsakové vody přečerpává-
ny do kanalizační přípojky TR Pankrác. Směrové i výškové vedení
kolektoru bylo koordinováno se stávající i plánovanou výstavbou tras
podzemní dráhy – stávající trasy C a plánovaných tras D a E.

DEFINITIVNÍ KONSTRUKCE KABELOVÉHO KOLEKTORU

Definitivní konstrukce kabelového kolektoru je navržena ke spolehli-
vému provozování s minimální životností 100 let, s primární ochranou
proti agresivnímu prostředí podzemní vody a korozním účinkům blud-
ných proudů z přilehlých a plánovaných tras metra. Navrhovaná kon-
strukce kolektoru respektuje tyto nepříznivé vlivy okolního prostředí. Při
jejím návrhu je uvažováno se zatížením od vlastní tíhy konstrukce, hor-
ninového prostředí a zejména hydrostatického tlaku, protože celá stavba
kolektoru se nachází pod hladinou podzemní vody. Výška vodního sloup-
ce je uvažována na výšku ustálené hladiny podzemní vody s výpočtovou
rezervou, tedy 10 m. Navržená konstrukce plní statickou funkci a zároveň
vytváří požadované prostředí pro optimální provoz v kabelovém kolek-
toru. Z toho vyplývá jeden ze základních provozních požadavků bezpod-
mínečného dodržení vnitřních rozměrů, tedy maximální přesnosti při pro-
vádění definitivní konstrukce. Provizorní konstrukce není součástí kon-
strukce definitivní, tvarově však na sebe úzce navazují.

Příčný profil kabelového kolektoru má podkovovitý tvar, který se sklá-
dá z kruhové klenby tl. 250 mm, svislých opěr tl. 250 mm a rovného dna
tl. 300 mm, s nabetonovanou čistou spádovou podlahou tl. 100 mm
s odvodňovacím žlábkem. Tyto hodnoty jsou shodné pro všechny základ-
ní profily kabelového kolektoru, tzn. profily A, B a TK. Staticky lze
kolektor zařadit jako deskostěnovou konstrukci, u které jsou kritické prů-
řezy posouzeny na kombinaci tlaku s ohybem a na smyk.

Definitivní ostění je prováděno z litého betonu C 25/30 – XA2 SVC –
XC2 – Dmax 16 – S5 s hydroizolační přísadou na bází sekundární krys-
talizace XYPEX ADMIX C1000 v množství 1–2 % z objemu cementu,
vyztuženého prutovou výztuží 10 505 R a svařovanými sítěmi SZ 8/100
– 8/100 mm. Vnitřní krytí výztuže je 30 mm, vnější krytí potom 50 mm.
Z důvodů zamezení vzniku smršťovacích trhlin v betonu jsou do betono-
vé směsi přidána monofilamentní polypropylenová vlákna v množství
0,6 kg/m3 betonu. Pro stavbu tak byly vybrány druhy čerstvých betonů
vhodných vlastností, podle předpokládaných technologických nároků
s ověřenými výslednými vlastnostmi, které odpovídaly zadaným poža-
davkům. Výroba těchto betonů je ověřena certifikací a je dokladována
Prohlášením o shodě výrobce podle zákona č. 22/1997.

VÝPOČTOVÝ MODEL

Statický výpočet definitivního ostění řeší stanovení průběhů a velikostí
vnitřních sil, stanovení hlavních napětí, šířku trhlin a deformace. Výpočet
zohledňuje skutečnost, že v definitivním ostění dochází již při vzniku
velmi malých trhlin ke zmenšení tuhosti průřezu a k následnému přeroz-
dělení vnitřních sil do méně namáhaných oblastí. Dochází tedy
k redistribuci vnitřních sil ještě před dosažením mezních stavů. Do výpo-
čtu je dále zahrnut tvar a plocha betonářské výztuže, neboť procento vyz-

plain, to the intersection of Na Pankráci – Budějovická Streets, where it
ends in the shafts K12 and K13. This busy traffic intersection is the place
from which cables branch to lead to directions required by the client for the
connection of 22kV cables and two 110kV cables to the Karlov TR and
Lhotka TR. Because of geological conditions, the cable tunnel is located at
a depth of 16 – 18.8m. It descends on a uniform gradient of 0.75% to shaft
K11, where the pumping shaft is located. Seepage water is re-pumped from
the shaft to a sewerage branch for the Pankrác TR. The horizontal and ver-
tical alignment of the cable tunnel was co-ordinated with both the existing
and planned construction of Prague metro, i.e. the existing C Line and plan-
ned D and E Lines.              

CABLE TUNNEL FINAL STRUCTURE

The final structure of the cable tunnel is designed with the aim of secu-
ring a minimum of 100-year reliable operation, with primary protection
against the corrosive environment of ground water and detrimental effects
of stray currents generated by the adjacent and planned metro lines. The
design respects the location. It was calculated for the loading consisting of
the dead weight of the structure, confining pressure and, above all, the hyd-
rostatic pressure because the entire tunnel structure is found under the
water table. The height of water column is considered to correspond to the
standing water table level with a reserve, i.e. 10m. The structure fulfils the
structural, load-bearing function and, at the same time, provides required
environment for optimum operation in the cable tunnel. This means that
one of basic operating requirements is the unconditional maintenance of
internal dimensions, i.e. maximum accuracy during the construction of the
final structure. The temporary structure is not part of the final structure, but
both structures are closely related in terms of the shape.  

The cable tunnel cross section is horseshoe-shaped, consisting of
a 250mm thick circular vault, 250mm thick vertical side walls and
a 300mm thick flat bottom with a cambered, 100mm thick concrete layer
on its top, forming a net floor with a drainage channel. These values are
identical for all of the basic cross sections of the cable tunnel, i.e. the cross
sections A, B and TK. Structurally, the cable tunnel can be categorised as
a plated structure, where critical sections are calculated for a combination
of pressure with bending moments and shear forces.  

The final lining is of C 25/30 - XA2 SVC - XC2 - Dmax 16 - S5 cast in
situ concrete with a permeability-reducing, secondary crystallisation based
admixture XYPEX ADMIX C1000, which is added in the amount of 1-2%
of the cement volume. The concrete is reinforced with 10 505 R steel bars
and SZ 8/100 – 8/100mm welded mesh. The internal concrete cover and
external concrete cover is 30mm and 50mm respectively. Polypropylene
monofilament in the amount of 0.6 kg per m3 of concrete is added to the
concrete mixture to prevent shrinkage cracks from developing. Thus the
properties of the types of green concrete which were chosen for the con-
struction were adequate for the anticipated technological requirements,
with verified resultant properties corresponding to the defined require-
ments. The production of these concrete types is certified and documented
by producer’s Declaration of conformance according to the Law No.
22/1997 Coll.      

CALCULATION MODEL

The structural analysis of the final lining determines the variation of ben-
ding moments and internal forces, main stresses, width of cracks and defor-
mations. The calculation allows for the fact that even the origination of
small cracks causes the reduction in the stiffness of the final lining cross
section and, subsequently, redistribution of internal forces to areas which
are under smaller stress. This means that the redistribution of internal for-
ces takes place before the ultimate states are reached. The shape and cross
sectional area of concrete reinforcement is also incorporated in the calcula-
tion because the reinforcement content in the particular sections is not con-
stant and the sections with greater flexural stiffness exhibit smaller defor-
mations and higher values of stress.  

The final lining analysis was carried out using a non-linear method
(material and geometrical analysis). The ATENA 2D version 3.3.0 was cho-
sen for the numerical modelling during the calculation simulation. The non-
linear model of concrete is defined by the “3D Non-linear Cementitious 2”
material. This material model very appositely characterises the behaviour
of concrete in terms of tension (the origination and propagation of tension
cracks). It is based on the non-linear fracture mechanics and incorporates
the reduction in the strength of the material after the origination of cracks.      

The main parameters of the 3D Non-linear Cementitious 2 material are
tensile strength and energy to fracture. A special theory of plasticity was

Obr. 1 Situace kabelového kolektoru
Fig. 1 Cable tunnel layout
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tužení v jednotlivých průřezech není konstantní a průřezy s větší ohybo-
vou tuhostí vykazují menší deformace a větší hodnoty napětí.

Pro vyšetřování definitivního ostění bylo použito nelineární analýzy
(materiálové i geometrické). Při počítačové simulaci byl pro numerické
modelování zvolen program ATENA 2D verze 3.3.0. Nelineární model
betonu je zde definován materiálem "3D Non linear cementitious 2".
Tento materiálový model velmi výstižně charakterizuje chování betonu
v tahu (vznik a šíření tahových trhlin), vychází z nelineární lomové
mechaniky a zahrnuje změkčení materiálu po vzniku tahových trhlin.

Hlavními parametry materiálu "3D Non linear cementitious 2" jsou
pevnost v tahu a lomová energie. Pro modelování betonu v tlaku je zvo-
lena speciální teorie plasticity, která zohledňuje podstatná specifika cho-
vání materiálu: změnu objemu materiálu při plastickém přetváření

selected for the modelling of concrete behaviour under pressure; the
theory allows for significant specifics in the material behaviour, i.e. the
change in the volume of the material during plastic deformations and
the dependence of compressive strength of concrete on triaxial stress
(the influence of transverse clamping on the increase in the compressi-
ve strength.         

The input parameters for the assessment of the stress condition com-
prise the equivalent normal stresses (both principal stresses) and the
respective relative deformations. These parameters are used for the
determination of the condition of the material (the E modulus of elasti-
city value), then the stresses calculations follow.    

As shown in the picture of the tunnel bottom reinforcement which
resulted from the calculation model, the simplicity of the design of sha-
pes of individual reinforcement bars in the bottom and corners of the
tunnel makes it possible during the work on the final lining to cope with
contingent deviations of the temporary structure (a monitoring margin
and tolerances of the surface of the shotcrete) whilst the designed inter-
nal dimensions of the tunnel as well as the required concrete cover are
maintained.    

WATERPROOFING SYSTEM

In contrast to other underground structures where the waterproofing
system comprises a PVC membrane combined with shotcrete, the
waterproofing system applied to the Pankrác cable tunnel is based on
a process of internal crystallisation of an admixture in the concrete mix
used for the final structure, together with the thorough treatment of all
structural and expansion joints between individual casting blocks and
working steps. The combination of the waterproofing admixture to
concrete with the systematic treatment of joints allows the builders to
leave out the technological step of the installation of a waterproofing
membrane, thus the construction process is accelerated and the conti-
nuity of the casting of the final structure is improved. This technique
makes very simple and quick sealing of any leak which may appear in
the structure possible, directly in the leakage location.  

A non-negligible function of internal crystallisation based waterpro-
ofing admixtures is also the protection of the tunnel concrete reinforce-
ment against corrosion, which means an increase in its life length.  

TREATMENT AND SEALING OF CONSTRUCTION JOINTS

Vertical construction joints form at the same time the locations pre-
determined to failing. The cross section is weakened in these locati-
ons and the origination of cracks induced by volumetric changes in

Obr. 2 Betonáž definitivní konstrukce kolektoru
Fig. 2 Casting of the final structure of the cable tunnel

Obr. 3 Numerický model
Fig. 3 Numerical model

Obr. 4 Výpočtový model – hlavní napětí [MPa], (modrá reprezentuje tah, 
červená tlak)

Fig. 4 Calculation model – principal stress [MPa] (tension in blue colour,
compression in red) 
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concrete (volumetric changes resulting from changes in the tempera-
ture during the hydration and volumetric changes due to the shrinka-
ge) is expected. The waterproofing of construction joints is provided
by means of a combination of measures consisting of an external PVC
waterstop and a hydrophilic sealing gasket, owing to which the 
construction joint becomes very safe in terms of the waterproofing
capacity.        

Horizontal construction joints between the tunnel bottom and walls
were treated by a combination of a starter stub (a germ of the wall), an
external PVC waterstop and a hydrophilic sealing gasket. A special fac-
tory-made crossing element was used at the contacts with vertical con-
struction joints. This element allows systematic connection of horizon-
tal and vertical PVC waterstops. Owing to the combination of the
above-mentioned measures, the construction joint becomes again very
safe in terms of the waterproofing capacity.        

Expansion joints are used to separate the parts of the structure which
act differently in terms of their static action. In practice, it is the case of
separation of the final structure of the cable tunnel from the final struc-
ture of branches and shafts. The waterproofing of the expansion joints is
provided by means of a combination of measures, consisting of an inter-
nal PVC waterstop, hydrophilic cartons or hydrophilic gaskets and PVC
confinement sections.

All joints were treated by a XYPEX CONCENTRATE waterproo-
fing coat.  

CONSTRUCTION TECHNIQUE

The concrete casting operations were organised linearly. The horses-
hoe-shaped cross section of the cable tunnel offered the possibility to
divide the profile to be cast into the bottom with a 20cm high starter
stub (allowing easier cleaning of the construction joint) and the vault
together with the remaining parts of the walls. The length of the casting
blocks of the bottom depended on the directions of the tunnel and radii
of curves. In long straight stretches, the bottom with the germs of the
walls was cast in 15m long blocks. Subsequently, the vault was cast in
7.5m long blocks. In short straight stretches, the bottom and vault were
cast in 7.5m long blocks. On curves, the length of both the bottom and
vault casting blocks was reduced to 2.5m. Mobile systematic PERI
formwork was used for the casting in these sections.    

The casting of the four 4m long blocks in the technical chamber was
different. The bottom with the starter stubs was cast first, then the walls
were cast using a wall forming system, and the vault was concreted in
the end, using atypical formwork elements.   

The construction process before the casting of the final structure
itself consisted of the cleaning of the tunnel bottom, laying of a 100mm
diameter working drain, covering of the drain with gravel and place-
ment of C 16/20 X0 blinding concrete with the minimum thickness of
100mm, in 50m long tunnel sections at a time. Then a shotcrete layer
was applied and its surface was levelled at the locations of longitudinal

a závislost tlakové pevnosti betonu na trojosé napjatosti (vliv příčného
sevření na zvýšení tlakové únosnosti).

Vstupními parametry pro vyhodnocování stavu napětí jsou ekvivalent-
ní normálová napětí (obě hlavní napětí) a příslušné poměrné deformace.
Z těchto parametrů je určen stav materiálu (hodnota modulu pružnosti E)
a následně jsou dopočítána napětí.

Jak ukazuje obrázek vyztužení dna kolektoru, které vychází
z výpočtového modelu, jednoduchost návrhu tvarů jednotlivých výztuž-
ných prutů v podlaze a rozích kolektoru umožňuje v rámci definitivní
konstrukce řešit možné tolerance provizorní konstrukce (rezerva monito-
ringu a tolerance povrchu stříkaného betonu) při dodržení daných vnitř-
ních rozměrů kolektoru a zároveň požadovaném krytí výztuže.

SYSTÉM IZOLACE PROTI PODZEMNÍ VODĚ

Oproti jiným podzemním stavbám, kdy je systém vodotěsné izolace
řešen převážně pomocí PVC fólie v kombinaci se stříkanými betony, je
v kabelovém kolektoru Pankrác hydroizolační systém tvořen použitím
přísady na bázi vnitřní krystalizace do lité betonové směsi definitivní
konstrukce v kombinaci s důsledným ošetřením všech pracovních
a dilatačních spojů mezi jednotlivými segmenty a pracovními záběry.
Kombinace hydroizolační přísady do betonu se systémovým řešením
spojů umožňuje vynechat technologický krok pokládky izolací, čímž
urychluje vlastní provádění stavby a kontinuitu betonáží definitivní kon-
strukce. V případě výskytu jakýchkoli netěsností v konstrukci umožňuje
tato technologie velmi jednoduché a rychlé odstranění průsaků přímo
v místě poruchy.

Nezanedbatelnou funkcí hydroizolačních přísad na bázi vnitřní krysta-
lizace je také ochrana výztuže kolektoru před procesem koroze, čímž se
zvyšuje její životnost.

OŠETŘENÍ A TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR

Svislé pracovní spáry tvoří současně místa předurčeného porušení.
V těchto místech je vytvořen zeslabený průřez a je zde počítáno se vzni-
kem trhlin, které jsou vyvolány objemovými změnami betonu (objemo-
vé změny v důsledku změn teploty při hydrataci a objemové změny
v důsledku smršťování). K zajištění vodotěsnosti pracovních spár je zvo-
lena kombinace opatření: vnější těsnící PVC pás a expandující pásek,
čímž se pracovní spára z hlediska vodotěsnosti stává velmi bezpečnou.

Obr. 5 Detail výztuže ve dně kolektoru
Fig. 5 Detail of the cable tunnel bottom reinforcement

Obr. 6 Betonáž klenby technické komory
Fig. 6 Casting of the vault of the technical chamber
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and transverse joints to provide a substrate for PVC waterstops. The
drainage system was maintained in function throughout the constructi-
on. It lowered the water table and reduced the hydraulic pressure on the
temporary lining of the tunnel.  

Concrete was transported to the construction site by a TATRA mix
truck. It was lowered to the shaft through a pipeline and discharged to
a CARMIX 2000 F carriage, which transported it horizontally to the
casting location. The concrete was placed using a piston pump PUTZ-
MEISTER BSA 1408 E. 

The formwork was filled with concrete through gates in the form-
work vault. It was necessary to place concrete alternately on both sides
and to compact it by external vibrators. Because of the dimensions of
the profile of the technical chamber, the inspection “windows” were
added and the filling of the formwork was further checked by means of
breathing holes and through the stop end of the form.    

The design of an optimum concrete mixture which would provide
sufficient technological strength and, at the same time, would allow
optimum speed of the operations was one of the problems which were
solved during the construction. The admixtures which were designed
reduced the rate of development of strength of concrete structures. The
moving of the formwork to the next casting block was possible after 28
– 30 hours despite the fact that the optimum temperature for concrete
curing was maintained. Eventually, after joint consultations and colla-
boration with a concrete technologist, supplier of XYPEX admixtures
and the designer, BETODUR A3 accelerator was selected. It turned out
to be a good investment made in the concrete mixture. Faster develop-
ment of concrete strength was achieved by the determination of opti-
mum dosing of the accelerator; thus the formwork striking could take
place after 18 – 20 hours. Owing to this solution the deadline for the
completion of concrete casting was met. The suitability of the use of the
accelerator was verified by tests, which proved that the use of the selec-
ted accelerator did not negatively influence the strength and absorption
of the concrete.

CONCLUSION

As stated in the previous paper, very good results of the work, wit-
hout any negative impacts on the surroundings, can be achieved
through flexible responses to very complicated construction conditions
and prompt dealing with problems originating on site, if the team con-
sisting of the contractor’s and designer’s staff properly cooperate.  

ING. PAVEL FATKA, fatka@ko-ka.cz, KO-KA s. r. o.,
ING. JAROSLAV ŠÍMA, jsima@subterra.cz, SUBTERRA a. s.,

ING. MICHAL SEDLÁČEK, sedlacek@ko-ka.cz, KO-KA s. r. o.,
IVAN KOVAČÍK, kovacik@nekap.com, NEKAP, spol. s. r. o.

Vodorovné pracovní spáry mezi dnem a stěnou kolektoru byly ošetřeny
kombinací odsazení pracovní spáry (zárodek stěny), vnější těsnící PVC pás
a expandující pásek. V místě styku se svislou pracovní spárou byl použit
speciální továrně vyrobený křížový dílec, který umožní systémové propo-
jení vodorovných a svislých PVC pásů. Kombinací těchto opatření se pra-
covní spára z hlediska vodotěsnosti stává opět velmi bezpečnou.

Dilatační spáry slouží k separaci staticky rozdílně působících částí
konstrukce. Prakticky se jedná o oddělení definitivní konstrukce kolekto-
ru od definitivní konstrukce spojek a šachet. K zajištění vodotěsnosti
dilatačních spár byla provedena kombinace opatření: vnitřní dilatační
PVC pás, expandující kartony, popř. expandující pásek a ukončovací pro-
fily z PVC.

Všechny spáry byly ošetřeny izolačním nátěrem XYPEX CONCENT-
RATE.

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ

Organizace betonářských prací probíhala liniově. Příčný podkovitý
tvar kolektoru nabízel členění betonářského záběru na dno kolektoru se
zárodkem stěn výšky 20 cm, pro snadnější začištění této pracovní spáry,
a betonáž klenby včetně zbytku stěn najednou. Podle směrů kolektoru
a poloměrů zakřivení oblouků bylo dno kolektoru se zárodkem stěny
betonováno v dlouhém rovném úseku v záběru délky 15 m, klenba byla
následně betonována v záběru 7,5 m. V krátkém rovném úseku byly beto-
novány dno i klenba v záběru 7,5 m. V obloucích byla délka záběru dna
i klenby 2,5 m. Pro bednění těchto úseků bylo použito posuvné systémo-
vé bednění PERI.

Odlišné byly 4 záběry v technologické komoře o délce 4 m, kde pro-
bíhala nejprve betonáž dna se zárodkem, následně betonáž stěn,
s použitím systémového bednění a nakonec betonáž klenby, za použití
atypických dílů bednění.

V technologických krocích před vlastní betonáží definitivní konstrukce
probíhalo čištění dna kolektoru a položení pracovní drenáže ∅ 100 mm,
s následným štěrkovým zásypem a betonáží podkladních betonů C 16/20
X0 min. tloušťky 100 mm po úsecích délky 50 m. V místech podélných
a příčných spár byly následně osazeny izolačních PVC pásy spolu
s nástřikem vyrovnávací vrstvy betonu pod tyto pásy. Provedený drenážní
systém byl udržován ve funkci po celou dobu stavby, čímž byla snižována
hladina podzemní vody a její tlak za provizorním ostěním kolektoru.

Na stavbu byla betonová směs dopravována autodomíchávači TATRA,
ze kterých byla spouštěna šachtou betonážním potrubím do manipulační-
ho vozu CARMIX 2000 F a těmi horizontálně dopravována kolektorem
na místo zpracování. K uložení betonu do konstrukce bylo použito písto-
vé čerpadlo PUTZMEISTER BSA 1408 E.

Vlastní plnění formy bylo prováděno otvory v klenbě formy. Důležité
bylo střídavé plnění obou stran bednění a postupné vibrování příložnými
vibrátory. V technické komoře byla vzhledem k velikosti profilu
v bednění doplněna kontrolní „okna“ a vyplnění formy bylo dále kontro-
lováno pomocí odvětrávacích otvorů a skrz čílko formy.

Pro dosažení dostatečné technologické pevnosti betonu a zároveň opti-
mální rychlosti provádění prací bylo jedním z problémů řešených při
výstavbě nalezení optimálního složení betonové směsi. Navržené přímě-
si totiž zpomalovaly náběhy pevností betonové konstrukce tak, že posun
na další betonářský záběr byl možný po 28–30 hodinách i při zajištění
optimální teploty zrání betonu. Po vzájemných konzultacích a spolupráci
technologa betonových směsí, dodavatele příměsí XYPEX a projektanta
byl nakonec vybrán urychlovač BETODUR A3, který se ukázal jako
dobrá investice do betonové směsi. Stanovením jeho optimálního množ-
ství bylo dosaženo rychlejších náběhů pevnosti betonu, což umožňovalo
odbednění formy po 18–20 hodinách. Toto řešení umožnilo splnit stano-
vený termín dokončení betonáží. Vhodnost použití urychlovače byla ově-
řena zkouškami, které prokázaly, že použití zvoleného urychlovače nemá
vliv na kvalitu pevnosti a nasákavosti betonu.

ZÁVĚR

Jak bylo konstatováno v předcházejícím článku, správnou součinností
týmu realizace stavby a projektanta, jejich flexibilní reakcí na velice slo-
žité podmínky výstavby a včasným řešením problémů vzniklých při stav-
bě, lze dosáhnout velmi dobrého výsledku práce, a to bez jakýchkoli
vlivů na vnější okolí.

ING. PAVEL FATKA, fatka@ko-ka.cz, KO-KA s. r. o.,
ING. JAROSLAV ŠÍMA, jsima@subterra.cz, SUBTERRA a. s.,

ING. MICHAL SEDLÁČEK, sedlacek@ko-ka.cz, KO-KA s. r. o.,
IVAN KOVAČÍK, kovacik@nekap.com, NEKAP, spol. s. r. o.

Recenzoval: Ing. Václav Torner

Obr. 7 Montáž ocelových konstrukcí kolektoru
Fig. 7 Installation of steel structures in the cable tunnel
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1. INTRODUCTION

Another stretch of the D47 motorway, which is under construction as the
whole, namely the construction lot 4707 between Lipník nad Bečvou and
Bohumín, was opened to traffic on 6th May 2008. This nearly 10km long
stretch contains, among other structures, the Klimkovice tunnel, which is one
of the most significant civil engineering structures found on this motorway.
The tunnel itself is 1080m long. It is found in the cadastral area of the town
of Klimkovice, at a distance of about 1km from the complex of the
Klimkovice sanatoria. It passes under a terrain elevation between the town of
Klimkovice and the municipality of Hýlov. If the tunnel had not been built,
the area would have been indelicately and relatively drastically split by the
busy motorway and the traffic on it. The tunnel will make the future deve-
lopment of this area, which can be branded a recreational and leisure zone,
possible. 

BASIC ENGINEERING DATA ON THE TUNNEL

The tunnel consists of two double-lane tunnel tubes, A and B. 
Both tunnel tubes have identical spatial parameters of a unidirectional

double-lane tunnel of T9.5 category and an identical structural design. The
carriageway in the tunnel is on a single-sided transverse gradient; the curb-
to-curb width is 9.50m. The clearance height above the roadway is 4.80m.
The minimum width of the walkways, which run on both sides of the tunnel,
is 1.10m. The net width of the tunnel is 12.204m (see Fig. 3). 

Excavated cross sectional area of the tunnel including the unavoidable
overbreak 120.17 m2

Excavated cross sectional area of an emergency lay-by including the una-
voidable overbreak 156.48 m2

Excavated cross sectional area of a cross passage including the una -
voidable overbreak 38.00 m2

With respect to the particular terrain configuration and geological conditi-
ons the alignment of the motorway passes through, longer stretches of the tun-
nel were mined through a rock massif, whilst shorter stretches at the portals

1. ÚVOD

Dne 6. 5. 2008 byl slavnostně uveden do provozu další úsek budované
dálnice D47 – Lipník nad Bečvou – Bohumín, označený stavba 4707. Na
tomto úseku dlouhém necelých 10 km se nachází i tunel Klimkovice –
jeden ze stěžejních inženýrských objektů této dálnice. Tunel samotný je
dlouhý 1080 m a nachází se na k. ú. obce Klimkovice, ve vzdálenosti asi
1 km od objektu klimkovických sanatorií. Prochází zde pod terénní vyvý-
šeninou mezi obcemi Klimkovice a Hýlov. Pokud by nebyl tunel realizo-
ván, bylo by území nešetrně a poměrně drasticky rozděleno frekventova-
nou dálnicí a jejím provozem. Do budoucna umožní rozvoj tohoto území,
které lze, vzhledem ke své poloze a charakteru, označit za rekreační
a oddychovou zónu.

Obr. 1 Slavnostní otevření tunelu – posvěcení tunelu biskupem opavsko-
ostravské diecéze (foto Pechman)
Fig. 1 Ceremonial inauguration of the tunnel – the bishop of the Opava-
Ostrava Diocese consecrating to the tunnel (photo Pechman) 

Obr. 2 Pohled do tunelu (foto Pechman)
Fig. 2 A view of the tunnel interior (photo Pechman)

Obr. 3 Geometrie tunelu – ražená část
Fig. 3 Tunnel geometry – the mined part

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU

KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION

JIŘÍ PECHMAN, JAN STACH, ONDŘEJ HORT, DAVID POHLODEK, JOSEF ALDORF

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE TUNELU

Tunel je veden ve dvou samostatných tunelových rourách A a B a obě
tunelové roury jsou dvoupruhové. 

Oba tunely mají stejné prostorové parametry jednosměrného dvou-
pruhového tunelu kategorie T9,5 a stejné konstrukční uspořádání.
Dopravní pás v tunelu má jednostranný příčný sklon a šířku mezi obrub-
níky 9,5 m. Výška průjezdného průřezu nad vozovkou je 4,8 m.
Oboustranné chodníky mají šířku minimálně 1,1 m. Tunel má světlou
šířku 12,204 m (obr. 3).

➀ Primární ostění – stříkaný beton B 25 (C20/25) tl. 240 mm; vyztuženo sítěmi
a svařovaným oblouky dle technologické třídy  
Primary lining – shotcrete B 25 (C20/25) 240mm thick; steel mesh and lattice girders 
(depending on the excavation support class)

➁ Sekundární železobetonové ostění C 35/37 XF1 s přídavkem PP vláken, 
v klenbě tl. min. 350 mm, výstuž 10 505®

Secondary lining - reinforced concrete C 35/37 XF1 with an addition of PP fibres, 
minimum thickness of 350mm in the crown; reinforcement steel grade 10 505®

➂ Hydroizolační souvrství: ochrana izolace
izolace tl. 2 mm
drenážní a ochranná geotextilie

Waterproofing system: waterproofing protection
waterproofing mem brane 2mm thick
drainage and protective geotextile

Rubová šířka sekundárního ostění
Outer width of the secondary lining structure
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were built by the cut and cover technique, i.e. in open construction trenches
with subsequent backfilling. The tunnels in the cut and cover sections are sing-
le-shell structures with an umbrella-type external waterproofing system; the
concrete vault blocks are supported by continuous longitudinal footings. In the
mined sections, the tunnels are double-shell structures, with a closed interme-
diate waterproofing system. 

The tunnel A consists of the 165.83m and 46.17m long cut and cover sec-
tions on the Brno and Ostrava sides respectively and the 864.82m long mined
section between them. 

The tunnel B consists of the 166.40m and 46.40m long cut and cover sec-
tions on the Brno and Ostrava sides respectively and the 875.28m long mined
section between them. 

In the mined sections, the tunnels are double-shell structures provided with
a closed intermediate waterproofing system. 

The two tunnel tubes are interconnected by a total of five cross passages,
which are intended to allow safe escape of people and to house the tunnel
equipment. With respect to the anticipated truck traffic volume on the motor-
way, both tunnel tubes are provided with an emergency lay-by in the middle
of their lengths. They are also provided with a necessary number of niches
with SOS boxes, which are equally spaced throughout the tunnel length. 

The longitudinal tunnel ventilation system uses reversible fans suspended
from the crown of the vault.

The power and fire water lines lead from a transformer station building,
which is located on the surface, above the tunnel. Cables and pipelines lead
from the transformer station through a horizontal utility tunnel and a vertical
shaft to the cross passage in the middle of the tunnel. 

2. GEOLOGICAL CONDITIONS

The Klimkovice tunnel is located at the interface between the Low Jeseník
Mountains and the Odra Gate Upland. The area of operations is found at the
edge of the Bohemian Massif, on the contact of the Moravian-Silesian regi-
on with the Carpathian fore-trough. The 1 – 7m thick Quaternary covers con-
sist mostly of diluvial sediments (clayey-sandy to clayey loams, clay with
occurrences of loamy-sandy gravels). Under the cover there are mostly the
Non-Productive Carbonaceous – Culm Measures (clayey shales), locally
even with Miocene clays above them. 

The tunnel excavation passed through the bedrock formed by the Non-
Productive Carbonaceous – Culm Measures. A combination of pelitic clays-
tone and siltstone with greywacke and subgreywacke in the form of flysh
measures (see Fig. 4) was typical of the rock environment. This rhythmical
flysh alternation of claystone and sanstone, which causes geotechnical pro-
blems, is typical of the Ostrava region. 

The angle of dipping of the measures slightly changes along the tunnel
route (60°– 70°). The measures are interwoven with numerous discontinuiti-
es, which are mostly perpendicular to the bedding planes. The five weakness
zones which were identified (zones A, B, C, D and E) mostly cut the tunnel
alignment at an angle. Ground water is mainly bound to fissures and tectonic
disturbances. On the whole, the rock mass is characterised as less permeab-
le. The inflows of water during the excavation mostly did not exceed 2 l/s. 
2.1 Geological documentation during the construction 

The geological and geotechnical work which was carried out during the
construction of the Klimkovice tunnel within the framework of the monito-
ring over the effects of the construction operations covered both the mined
parts of the tunnel and the cut and cover portal sections. The documentation
services picked up the threads of the previous stage of the engineering geo-
logical surveys which were performed in the 1997 to 2004 period. 

The surveys signalled very complex geological conditions to be encounte-
red in both cut and cover sections. The records contain evidence of signifi-
cant deep weathering of the rock mass, extensive shear zones and potential
landslide areas and instability, which could negatively affect the tunnel con-
struction. For that reason the geological work was performed in both portal
sections in the regime of a detailed engineering geological (EG) survey. The
survey was carried out from October 2004 to April 2005, when the tunnel
excavation itself commenced, and continued in the form of geological moni-
toring until the tunnels were backfilled, i.e. October 2007. 

The geological and geotechnical monitoring of the tunnel excavation started
concurrently with the top heading excavation from the Ostrava temporary portal,
i.e. at the beginning of April 2005, while the monitoring from the Brno portal star-
ted in May 2005. Other documentation was carried out at a distance from the face
corresponding to the bench excavation sequence. The monitoring was finished
during the invert excavation in both tunnel tubes, at the end of May 2006. 
2.2 Detailed survey for the construction trenches 

According to the results of the surveys, the excavation of both construction
trenches was performed in Quaternary soils and Culm rock. The prevailing
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Výrubová plocha tunelu včetně technologicky nutného nadvýlomu
120,17 m2

Výrubová plocha nouzového zálivu včetně tech. nutného nadvýlomu
156,48 m2

Výrubová plocha spojky včetně technologicky nutného nadvýlomu
38,00 m2

Z důvodu vedení dálniční trasy v dané konfiguraci terénu a geologických
podmínek byly tunely v delších úsecích raženy ve skalním masivu, v kratších
příportálových úsecích byly budovány jako hloubené v otevřených stavebních
jamách s následným přesypáním. V hloubených úsecích jsou konstrukce tune-
lů jednoplášťové, s rubovou deštníkovou hydroizolací a s uložením jednotli-
vých klenbových pásů na průběžných podélných základových pásech.
V ražených úsecích jsou konstrukce tunelů dvouplášťové, s uzavřenou mezi-
lehlou hydroizolací.

Tunel A je hloubený v délce 165,83 m na brněnské straně a 46,17 m na
ostravské straně; ražený úsek má délku 864,82 m. 

Tunel B je hloubený v délce 166,40 m na brněnské straně a 46,40 m na
ostravské straně; ražený úsek má délku 875,28 m. 

V ražených úsecích jsou konstrukce tunelů dvouplášťové, s uzavřenou mezi-
lehlou hydroizolací.

Obě tunelové roury jsou propojeny celkem pěti tunelovými spojkami urče-
nými pro bezpečný únik osob a pro technologické vybavení. Z důvodu očeká-
vané zátěže dálnice kamionovou dopravou jsou oba tunelové tubusy uprostřed
délky opatřeny nouzovým zálivem. V nezbytném počtu jsou rovněž opatřeny
výklenky s SOS skříněmi, rovnoměrně umístěnými po délce tunelu.

Větrání tunelů je řešeno jako podélné, pomocí reverzních ventilátorů zavě-
šených ve vrchlíku klenby.

Zdroj energie a požární vody pro tunel je zajištěn přes trafostanici, která je
umístěna na povrchu terénu nad tunelem. Odtud jsou přípojné kabely a potrubí
vedeny podzemním horizontálním kolektorem a svislou šachtou do střední
tunelové spojky.

2. GEOLOGICKÉ PODMÍNKY

Tunel Klimkovice je situován na rozhranní Nízkého Jeseníku a Oderské
brány. Zájmové území se nachází na okraji českého masivu, na styku morav-
skoslezské oblasti s karpatskou předhlubní. Kvartérní pokryvné útvary jsou
tvořeny vesměs deluviálními sedimenty (jílovitopísčité až jílovité hlíny, jíly
s výskytem hlinitopísčitých štěrků) mocnosti od 1–7 metrů. V podloží pod nimi
jsou zastiženy horniny neproduktivního karbonu–kulmu (jílovité břidlice)
místy nad nimi se ještě nacházejí miocénní jíly. 

Ražba tunelu probíhala ve skalním podloží neproduktivního karbo-
nu–kulmu. Typickým horninovým prostředím byla kombinace pelitických
jílovců a prachovců s drobami a drobovými pískovci ve formě flyšových sou-
vrství (obr. 4). Právě toto rytmické flyšové střídání jílovitých a pískovcových
vrstev je pro Ostravsko typické a přináší geotechnické potíže a problémy.

Sklon vrstev se v průběhu díla mírně mění (60–70°) a je protkán častými
nespojitostmi, většinou kolmo k vrstevnatosti. Bylo indikováno pět porucho-
vých pásem (A, B, C, D a E) procházejících většinou šikmo k ose tunelu.
Podzemní voda je vázána především na pukliny a tektonické poruchy. Celkově
je prostředí masivu charakterizováno jako méně propustné. Přítoky vody
při ražbě většinou nepřesáhly 2 l/s.
2.1 Geologická dokumentace stavebních objektů 

Geologické a geotechnické práce uskutečňované na stavbě klimkovického
tunelu v rámci monitoringu vlivů stavby byly prováděny jak v jeho ražené
části, tak i v příportálových oblastech v otevřených stavebních jámách.
Dokumentační práce tak navazovaly na předchozí etapy inženýrskogeologic-
kých průzkumů, uskutečněných v rozmezí let 1997 až 2004.

Průzkumné práce signalizovaly v obou hloubených úsecích velmi složité
geologické poměry. Byly zde zaznamenány indicie výrazného hloubkového
zvětrávání hornin, rozsáhlých poruchových pásem a nebezpečí sesuvných míst
a nestability, které mohly negativně ovlivnit výstavbu tunelu. Proto byly geo-
logické práce v obou příportálových oblastech provedeny v režimu podrobné-
ho inženýrskogeologického (IG) průzkumu. Byl realizován v období od října
2004 do zahájení vlastní ražby tunelu v dubnu 2005 a pokračoval i ve formě
geologického sledu do doby jejich přesypání v říjnu 2007.

Geologický a geotechnický sled ražby tunelu byl uskutečňován se zaháje-
ním ražby kaloty z ostravského provizorního portálu počátkem dubna 2005
a v květnu 2005 pak z portálu brněnského. Dokumentace byla dále prováděna
s odstupem při děleném těžení opěří. Sled byl ukončen dobírkou spodní klen-
by obou tunelových trub koncem května 2006.
2.2 Podrobný průzkum stavebních jam 

Podle výsledků průzkumných prací byly obě stavební jámy hloubeny
v kvartérních zeminách a kulmských horninách. Převažující zeminou byly
sprašové hlíny (z hlediska ČSN 73 1001 třídy F6), lokálně jílové splachové
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soil type was secondary loess (class F6 in terms of ČSN 73 1001), locally clay-
ey deluviofluvial sediments in terrain depressions or deluviua containing relics
on northern ground types. Lower lying eluvia of Culm ground have the cha-
racter of clayey gravel (G5), gravelly clay (F2) or general soil (R6), depending
on the content of the clay and stone fractions. The bottom parts of the con-
struction trenches consisted of Culm semi-rock represented by pelite (claysto-
ne) and aleurite (siltstone), which were, with respect to the difficult macros-
copic recognition of the two types, comprehensively named aleuropelite. It is
fine-grained rock consisting of the 0.05mm fraction of grain-size, with the
jointing varying from thin sheets to thin plates. As sound rock, it was catego-
rised according to ČSN 73 1001 as class R3, i.e. medium strength rock (accor-
ding to crushing strength tests: R = 18.2 – 25.5 MPa). The aleurites are inter-
spesed by greywacke, featuring sheet up to tabular jointing. Aleurites in
a sound condition were categorised as class R2, i.e. high strength rock (R = 57
– 87 MPa). Aleuropelites and greywacke are found in separate layers or in the
form of coarsely or finely rhythmical flysh. They are affected by weathering
and fracturing to a varying degree. 

In terms of excavation classes (ČSN 73 3050), a higher percentage of
sound aleuropelites and tables of greywacke categorised as classes 5 and 6
was found during the course of the excavation, most of all in the Brno-side
construction trench.     

Sections with prevalent trends and dip angles of discontinuity surfaces,
which indicated the properties of bedding planes and the system of disconti-
nuities, were determined by means of contour diagrams, which were develo-
ped on the basis of measurements of tectonic elements. The identification of
these systems contributed to the supporting of instable sections in the weat-
hered zone of Culm rock mass where overbreaks took place, most of all due
to the unfavourable trending and dipping of the layers on the right slope of
the Brno construction trench. Part of the unstable section of the rock mass
where the trend of the layers was close to the direction of the motorway and
the dip was about 30į toward the trench (km 141.160 – 141.272) was stabili-
sed by an additional system of Titan anchors. The complicated geological
conditions were, in addition, combined with the occurrence of a fault zone in
the wall of the construction trench and the unfavourable hydrogeological
conditions which had been anticipated. 

In the Ostrava construction trench, the survey confirmed the existence of
a fault zone on the right side of the trench, which was to be stabilised by a pile
wall. However, the actual condition of the bedrock allowed the use of spread
foundation of the tunnel lining blocks in the cut and cover tunnel section, in
contrast with the originally designed use of pile foundation. 
2.3 Geological and geotechnical monitoring of the tunnel

excavation 
The rock types which were encountered during the monitoring of the tun-

nel excavation were similar to those which had been encountered in the con-
struction trenches, i.e. flysh-character rock types. The layers alternate in the
form of laminas (the thickness up to 20mm) up to thick plates (over
2000mm). The visual survey distinguished aleuropelites and greywacke -
finely to roughly rhythmical flysh in the form of frequent alternation of fine-
ly or coarsely disintegrating pelites, aleurites and greywacke. The rock mass
is affected by weathering, which, however, as identified by detailed petro-
graphical analyses, must be understood as the weakening of the rock mass
cohesion resulting from the faulting. 

The results of tectonic measurements which were assessed by means of con-
tour diagrams showed 3 bedding systems (B1: the mean trend and dip angle is
252°/17°; B2: 289°/74°; B3: 115°/58°) and 3 fissure systems (F1: 192°I72°, F2:
steep, NS trending; F3: sub-horizontal, interstratified). The rock mass is affec-
ted by folding and fault tectonics (see Fig. 4). More intense affection was
encountered in the first third of the route and at the end of the mined tunnel sec-
tion. Only slighter folding of the layers prevails in the central part of the route.
The tunnel route crosses the prevalent trend of the structures at an angle. 

It follows from a comparison of graphical outputs of the survey with the
maps which were plotted according to the documentation of the excavation
that the weakness zones which had been identified during the previous stage
of the engineering geological survey using geophysical methods were in prin-
ciple confirmed. Because of the geophysical survey methods which were
used, the survey identified above all the weakness zones which were accom-
panied with more significant saturation with water. The assumption regarding
a change in the prevalent trends of the geological structures between chaina-
ges km 141.800 and 141.900 and the mutually differing course of the struc-
tures in the ”Brno“ and ”Ostrava“ part proved to be less accurate. The tecto-
nic pattern in reality turned out to be more complex. Horizontal boreholes
were drilled ahead of the excavation face in some of the locations where the
geophysical survey indicated fault zones. The objective of the drilling was to
determine the character of the disturbance of the rock mass in advance of the
proceeding excavation. None of the boreholes detected such a degree of the

sedimenty v terénních depresích, případně deluvia s relikty severských hornin.
Níže položená eluvia kulmských hornin mají podle obsahu jílové a kamenité
frakce charakteru štěrků jílovitých (G5) a jílů štěrkovitých (F2), resp. jsou
obecně charakteru zemin (R6). Spodní partie stavebních jam tvořily kulmské
poloskalní horniny, zastoupené pelity (jílovci) a aleurity (prachovci),
s ohledem na jejich obtížnou makroskopickou rozeznatelnost souhrnně ozna-
čované jako aleuropelity. Jedná se o jemnozrnné horniny tvořené zrnitostní
frakcí do 0,05 mm, s odlučností nejčastěji v rozmezí tenkých desek až tenkých
lavic. Jako zdravá hornina byly podle ČSN 73 1001 řazeny do třídy R3 jako
horniny se střední pevností podle zkoušek prosté tlakové pevnosti 
(R = 18,2 – 25,5 MPa). Aleurity prostupují droby odlučné podle desek až hru-
bých lavic. Ve zdravém stavu byly řazeny do třídy R2 jako horniny s vysokou
pevností (R = 57 – 87 MPa). Aleuropelity a droby se vyskytují v samostatných
polohách nebo ve formě hrubě či drobně rytmického flyše. Jsou různě postiže-
ny procesy zvětrávání a porušení. 

Z hlediska těžitelnosti (ČSN 73 3050) bylo zejména v brněnské stavební
jámě během její těžby upřesněno vyšší procentuální zastoupení zdravých aleu-
ropelitů a lavic drob, řazených do třídy 5 a 6.

Měřením tektonických prvků byly na základě zpracování konturových dia-
gramů vymezeny úseky s převládajícími směry a velikostmi úklonů ploch
nespojitosti, ukazující na uložení vrstevních ploch a systém puklin.
Identifikace těchto systémů přispěla k zajištění nestabilních úseků ve zvětralé
zóně kulmských hornin doprovázené nadvýlomy, zejména pak vlivem nepříz-
nivého uložení vrstev v pravém svahu brněnské stavební jámy. Část nestabil-
ního úseku horninového masivu se směrem vrstev blízkým směru dálnice a se
sklonem cca 30° do zářezu v km 141,160–141,272 byla předmětem dodateč-
ného zajištění stavební jámy pomocí kotev Titan. Komplikované geologické
poměry zde navíc doplňoval výskyt blízkého poruchového pásma ve stěně
zářezu, jakož i prognózované nepříznivé hydrogeologické poměry. 

V ostravské výkopové jámě průzkumné práce ověřily přítomnost porucho-
vé zóny pravého zářezu zajišťovaného pilotovou stěnou, avšak skutečný stav
horninového podloží dovolil plošné zakládání tunelových pásů v hloubeném
úseku tunelu oproti původně navrhovanému založení na pilotách.
2.3 Geologický a geotechnický sled ražby tunelu 

Při dokumentaci ražby tunelu byly zastiženy obdobné horninové typy flyšo-
vého charakteru jako ve stavebních jámách. Vrstvy se střídají v laminách (moc-
nost do 20 mm) až hrubých lavicích (nad 2000 mm). Vizuálně byly rozlišová-
ny aleuropelity, droby, dále drobně a hrubě rytmický flyš jako rychlé střídání
pelitů, aleuritů a drob s „drobnou“ či „hrubou“ odlučností. Jsou postiženy zvět-
ráváním, které je však na základě podrobných petrografických analýz nutno
chápat jako oslabení soudržnosti hornin v jejich tektonickém porušení.

Tektonická měření vyhodnocená formou konturových diagramů vyčlenila 3
systémy vrstevnatosti (V1: s průměrným směrem a sklonem spádnice
252°/17°, V2: 289°/74°, V3: 115°/58°) a 3 puklinové systémy (P1: 192°I72°,
P2: strmé, severojižního směru, PL: subhorizontální, „ložní“). Horninový
masiv je postižen vrásovými ohyby i zlomovou tektonikou (obr. 4).
Intenzivnější postižení bylo zaznamenáno zejména v první třetině trasy a ke
konci ražené části tunelu. Ve střední části trasy převažují jen mírnější ohyby
vrstev. Trasa tunelu míří šikmo vůči převažujícímu směru struktur.

Z porovnání grafických výstupů průzkumu s mapami sestavenými podle
dokumentace ražby vyplývá, že geofyzikálně indikované zóny oslabení masi-
vu předchozí etapou inženýrskogeologického průzkumem byly při ražbě tune-
lu v zásadě potvrzeny. S ohledem na použité metody geofyzikálního průzkumu
se projevila především poruchová pásma, doprovázená výraznějším zvodně-
ním. Méně přesný se ukázal předpoklad změny převažujících směrů geologic-
kých struktur ve staničení mezi 141,800 a 141,900 km a jejich navzájem odliš-
ný průběh v „brněnské“ a „ostravské“ části. Tektonická stavba se ve skuteč-
nosti ukázala jako složitější. V místech některých z geofyzikálně indikovaných
poruchových zón byly uskutečněny horizontální předvrty do čelby, které měly
za cíl zjistit charakter porušení hornin v předstihu před pokračující ražbou.
Žádným z vrtů však nebyl zjištěn takový stupeň tektonického postižení, který
by vyžadoval přijetí speciálních technických opatření nad rámec zatřídění
podle NRTM, pouze byl zkracován krok záběru. Mohutnější tektonicky osla-
bená pásma jsou v trase tunelu rozšířena v horninách s převahou aleuropelitic-
kých vrstev, v drobách jsou vyvinuty příčné dislokace převážně bez doprovo-
du výraznějšího porušení. 

Větší nadvýlomy podmíněné geologickou stavbou se vyskytovaly zejména
ve stropě kaloty a v počvě spodní klenby zejména za podmínek subhorizontál-
ního uložení vrstev hornin, kde v litologickém složení převažovaly hrubé
desky a lavice drob. Dále vznikaly ve strmě uložených vrstvách s rozpukáním
subhorizontálními „ložními“ puklinami a v místech mohutnějších pásem tek-
tonizované rozrušené horniny. Nezanedbatelný vliv měla dále rozdílná pevnost
flyšových hornin, a do určité míry i použitá technologie, která nemusela být
vždy optimální pro všechny složky horninového masivu v geometrii výrubu. 
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Hydrogeologické poměry horninového masivu byly vzhledem k ražbě vcel-
ku příznivé. Pouze výjimečně byl zaznamenán vliv na nestabilitu výrubu
a vznik nadvýlomů v prostředí prachovců s průsaky vod podél ploch diskonti-
nuit.

Provedený inženýrskogeologický průzkum v příportálových oblastech
a závěry geologického a geotechnického sledu ražby tunelu potvrdily v zásadě
dobrou shodu se závěry předchozích průzkumných etap co do hodnocení lito-
logických typů, tak i jejich fyzikálních a mechanických vlastností. V detailu
potvrdily předpoklady projektu stavby, doplnily potřebné údaje pro zajištění
hloubených výkopů a přispěly k efektivitě a bezpečné ražbě tunelu. 

3. POSTUP VÝSTAVBY

3.1 Ražené úseky

Ražba tunelu byla prováděna Novou rakouskou tunelovací metodou
s uplatněním stříkaného betonu a ctila principy NRTM, s horizontálním členě-
ním výrubu. V prvním kroku byla ražena kalota v plné šířce, o ploše výrubu
cca 65 m2 a minimální výšce ve vrchlíku klenby 6,10 m. Dolní etáž profilu byla
dále prostorově členěna na tři části – spodní lávka ve dvou krocích (pravá,
levá) a dobírka počvy. Oproti původním předpokladům, provádět ražbu frézo-
váním a jen menší objem hornin rozpojovat trhacími pracemi, byl
z geologických i časových důvodů kompletní výlom realizován s použitím
trhacích prací v plném profilu, a to jak u kaloty a opěří, tak ve formě nakypře-
ní u dobírky počvy.

Primární ostění zajišťující výrub je ze stříkaného betonu s výztužnými oce-
lovými sítěmi, příhradovými oblouky a svorníky. Konstrukční řešení ostění
rozlišuje celkem 5 typů jištění podle charakteru horninového prostředí.
Převládajícím typem jištění výrubu bylo primární ostění IIIA, pro které
v daném geologickém prostředí byl předepsán střední krok záběru 1,60 m
a stříkaný beton třídy C20/25 s výztuží rubovou a lícovou sítí, doplněné navíc
ocelovými příhradovými oblouky, v potřebném rozsahu opatřené svorníky, při-
kotvením a jehlováním.

Třída jištění výrubu vyplývala z posouzení a zatřídění geologem, který
vyhodnocoval geologický sled na čelbě při každém kroku záběru a rovněž
vyznačoval zóny nadvýlomů, které vznikly z důvodu nepříznivých geologic-
kých podmínek – tzv. „nezaviněné nadvýlomy“. V každém kroku ražby byl
obrys výrubu geodeticky zaměřen a dokladován s následným vyhodnocením
a vyčíslením nezaviněných nadvýlomů. Lze uvést, že v daném geologickém
prostředí byly „nezaviněné“ navýlomy v oblasti kaloty a obou stěn při dobírce
jádra výrazně menší než nadvýlomy při dobírce počvy. Zde se muselo použít
převážně strojní dolamování horniny, kdy u tvrdších vrstev z drob a prachovců
nešlo zabránit uvolnění a vylámání často poměrně velkých a rozsáhlých lavic
vrstevnaté horniny.

Geodetické vedení ražeb i zhotovení primárního ostění se rovněž sledovalo
v každém kroku ražby – přesnost ražby i výstavby primárního ostění se pohy-
bovala v limitní odchylce ±25 mm od předepsané polohy.
3.2 Stavební jámy

Po dobu výstavby byly v oblasti obou portálů vyhloubeny stavební jámy
(Brno, Ostrava). Dělicím prvkem mezi raženou a hloubenou částí tunelu byly
provizorní portály, na které navazovaly svahy stavební jámy. Provizorní portá-
ly i stěny stavebních jam byly jištěny kombinací dočasných technických opat-
ření – železobetonovými převázkami, lanovými kotvami, tyčovými kotvami,
hřebíky a stříkaným betonem vyztuženým ocelovými sítěmi KARI. 

tectonic disturbance which would have required special engineering measu-
res beyond the scope given by the particular NATM excavation support class,
with the exception of the reduction of the excavation round length. Mightier
tectonically weakened zones are spread along the tunnel route in the rock
mass where the aleuropelitic measures prevail; the transverse dislocations
which are developed in greywacke are mostly not attended by more signifi-
cant disturbances. 

Larger overbreaks which were conditioned by the geological structure
took place mainly in the crown of the top heading and in the invert bottom,
above all when the encountered rock layers were sub-horizontal, with thick
beds and tables of greywacke prevailing in the lithological structure. In addi-
tion, the overbreaks originated in steeply dipping layers affected by sub-hori-
zontal ”interstratified“ fissures and in larger zones of tectonised fractured
rock mass. Further, the variable strength of the flysh rock mass and, to
a certain degree, even the applied excavation technique, which did not have
to be always optimum for all components of the rock mass within the exca-
vated cross section, had also a non-negligible influence. 

Hydrogeological conditions in the rock mass were relatively favourable
for the excavation. An impact on the stability of the excavation and develop-
ment of overbreaks were recorded only exceptionally, in the environment for-
med by siltstone with water seeping along discontinuity surfaces. 

The engineering geological survey which was carried out in the portal
areas and the conclusions of the geological and geotechnical monitoring of
the tunnel excavation confirmed that the conclusions of the previous survey
stages were basically correct, both in terms of the assessment of the litholo-
gical types and the determination of their physical and mechanical properti-
es. They confirmed details of the construction design assumptions, added
data required for the stabilisation of the construction trenches and contribu-
ted to the effectiveness and safety of the tunnel excavation. 

3. CONSTRUCTION PROCEDURE

3.1 Mined sections

The tunnel excavation was carried out using the NATM with the applica-
tion of shotcrete; the so-called horizontal excavation sequence was used. The
first to be driven was the top heading, at full width, with the excavated area
of about 65m2 and the minimum height at the crown of 6.10m. The remai-
ning part of the excavated cross section was further divided into a bench
(sub-divided into the left and right portions) and invert. Despite the original
expectation that the rock breaking would be by a roadheader and the drill and
blast technique would be used only to a smaller extent, all excavation in the
top heading, bench and invert was performed by the drill and blast (the loo-
sening blasting system was applied to the invert) with respect to the geology
and time considerations. .

The primary excavation support consists of shotcrete with lattice girders,
steel mesh and rock bolts. The design of means and methods distinguishes 5
types of the support, depending on the character of the rock mass. The pri-
mary support class IIIA prevailed. In the particular geological environment it
comprised a C20/25 shotcrete layer, one layer of mesh on each surface, latti-
ce girders and, in the necessary extent, rock bolts, anchors and forepoling. An
average excavation round length of 1.60m was specified for this class. 

The excavation support class resulted from the assessment and classifica-
tion which was carried out by a geologist, who assessed the geological moni-
toring of the excavation face after each advance of the face and, in addition,
marked the overbreak zones which originated due to unfavourable geologi-
cal conditions – the so-called unavoidable overbreaks. 

The excavation contour was measured and recorded by a surveyor after
each round, with a subsequent assessment and calculation of unavoidable
overbreaks. It is possible to state that the volumes of unavoidable overbreks
were, in the given geological environment, significantly smaller in the top
heading and at the sidewalls of the bench than the overbreaks originating
during the bottom excavation. Despite the application of mechanical equip-
ment to the scaling of the bottom, it was impossible to prevent the loosening
and breaking out of often relatively large and extensive beds of the layered
rock mass consisting of harder greywacke and siltstone. 

The direction of the excavation and guidance during the erection of the pri-
mary lining was also monitored by surveyors during each excavation cycle;
the accuracy of the excavation and the primary lining construction was main-
tained within a ±25mm deviation from the required position. 
3.2 Construction trenches

Construction trenches were excavated in the Brno and Ostrava portal
areas. The dividing elements between the mined part and cut and cover parts
of the tunnel were temporary portals, to which the slopes of the construction
trenches were connected. The temporary portals and slopes of the construc-
tion trenches were supported by a combination of temporary engineering

Obr. 4 Strmě uložené aleuropelity v čelbě kaloty s antiformní strukturou
vpravo – tunelová trouba B, km 141,864 (foto Stach)

Fig. 4 Steeply dipping aleuropelites at the top heading face with an anti-
form structure on the right side – tunnel tube B, km 141.864 
(photo Stach)
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V portálových stěnách byly po obvodu zarážky budoucích tunelů zhotove-
ny ochranné mikropilotové deštníky a ochranné železobetonové límce. 

Na ostravském hloubeném úseku byla část pravé stěny jámy z důvodu
výskytu geologické poruchy zajištěna navíc kotvenou stěnou z velko průmě -
rových pilot.

3.2.1 Dodatečné zajištění svahu stavební jámy
V průběhu hloubení stavební jámy Brno pro hloubené části tunelů došlo

k nárůstu vodorovných deformací pravého svahu ve třech měřených profilech. 
Nárůst byl spojen s deštivým obdobím počátkem června 2006. Projevil se

v oblasti geologické poruchy, která komplikovala zajištění svahu jámy již od
horních etáží výkopu. Inklinometrickým vrtem v profilu 141,240 byl zjištěn
rozsah poruchové zóny s aktivním pohybem směrem do stavební jámy.  

Na základě statického posouzení bylo navrženo zajištění nestabilní části
svahu v km 141,160–141,250, skládající se z odtěžení povrchových kvartér-
ních vrstev a provedení dodatečné etáže tyčových kotev ze samozávrtných tyčí
TITAN 40/20 délky 12 m, která poruchovou zónu přikotvila k únosnějšímu
podloží (obr. 5). 
3.3 Definitivní ostění ražených a hloubených částí tunelu

Definitivní ostění tunelu Klimkovice je navrženo jako železobetonové
z betonu C30/37.  Jako výztužné prvky byly použity svařované obloukové nos-
níky z betonářské výztuže, výztužná KARI síť ve dvou vrstvách (rub a líc)
a příložky z prutové výztuže. Základní délka dilatačního úseku (tunelového
pasu) je 12 m. 

Sekundární ostění tunelu Klimkovice má jedno prvenství – pro zvýšení pro-
tipožární odolnosti betonu kleneb byl uplatněn beton s rozptýlenými polypro-
pylenovými vlákny. Volba na toto řešení padla proto, že hrubší frakce kameni-
va do betonu byla na bázi drob. Zkoušky požární odolnosti betonu potvrdily
oprávněnost tohoto rozhodnutí – zkoušený železový beton sekundárního ostě-
ní vyhověl.

V průběhu výstavby sekundárního ostění vznikla polemika ohledně teplotní
zátěže tunelového ostění. Z tohoto důvodu byla ve dvou příčných řezech tune-
lu B v rozdílné vzdálenosti od portálu (viz kap. 4.4) instalována čidla pro měře-
ní teploty vzduchu v tunelu a do sekundárního ostění trvale zabudována čidla
pro měření teploty v ostění a v hornině 1 m za ostěním a pro měření poměr-
ných přetvoření v ostění. Měření již probíhá 2 roky a poskytuje velmi zajíma-
vé výsledky. Zhodnocení vlivu teplot včetně stanovení hodnot vnitřních sil od
teplotní zátěže bude publikováno v některém z příštích čísel časopisu Tunel.

measures – reinforced concrete walers, cable anchors, rod-type anchors,
dowels and shotcrete reinforced with KARI mesh. 

Canopy tube pre-support with protective reinforced collars were installed
in the portal walls around the circumference of the future tunnel opening. 

Part of the right wall of the construction trench on the Ostrava side was
additionally supported by an anchored large-diameter pile wall.

3.2.1 Additional support of a slope of the construction trench 
An increase in horizontal deformations of the right slope was observed in three

measurement profiles during the excavation of the Brno construction trench. 
The increase was associated with a rainy period at the beginning of June

2006. It appeared in the area of a geological failure which had complicated the
installation of the slope support earlier, during the excavation of the upper sta-
ges of the trench. The extent of the failure zone, actively moving toward the
construction trench, was determined by means of an inclinometer borehole.

The support of the unstable part of the slope at km 141.160 – 141.250 was
designed on the basis of a structural analysis. It consisted of the removal of
the surface Quaternary layers and installation of an additional tier of rod-type
anchors using 12.0m long TITAN 40/20 self-drilling rods, which tied the fai-
lure zone to a better bearing base (see Fig 5). 

3.3 Final lining of the mined and cut and cover sections of the tunnel 

The final lining of the Klimkovice tunnel is a C30/37 reinforced concrete
structure. The concrete reinforcement consisted of lattice girders fabricated
from concrete reinforcement bars, two layers of KARI mesh (on both surfa-
ces) and strap pieces. The basic length of a tunnel expansion block is 12m. 

The Klimkovice tunnel is the first tunnel where the secondary lining was
cast using polypropylene fibre reinforced concrete with the aim of increasing
the fire resistance properties of the concrete vault. This solution was chosen
because the coarser aggregate fraction was based on greywacke. Concrete
fire resistance tests confirmed that this decision was justified – the seconda-
ry reinforced concrete lining satisfied the tests. 

A polemic regarding the thermal load acting on the tunnel lining took place
during the course of the construction of the secondary lining. For that reason,
air temperature measurement sensors were installed in the tunnel in two profi-
les of tunnel B, at different distances from the portal (see paragraph 4.4).
Permanent sensors measuring temperature in the secondary lining and in the
rock mass 1.0m beyond the lining, and sensors measuring relative deformations

Obr. 5 Zabezpečení svahu
Fig. 5 Slope support system

➀ Stříkaný beton C16/20 tl. 50 mm – Shotcrete C16/20m, 50mm thick
➁ Kotvy Titan 40/20 dl. 12 m, vrt dl. 11,5 m á 3,5 m

Titan 40/20 anchors 12m long; boreholes 11.5m long, 3.5m spacing
➂ Svorník dl. 10 m, vrt dl. 9 m á 3,5 m, sklon 27 °

Rockbolt 10m long, borehole 9m long, 3.5m spacing, angle to the horizontal of 27°
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Konstrukce hloubených částí byla navržena jako železobetonová klenba na
podélných základových pásech, betonovaná na místě do bednění. Jako bedně-
ní je použita stejná bednicí forma jako v ražených úsecích. Klenba je zhotove-
na z betonu C 30/37, rovněž s rozptýlenými polypropylenovými vlákny
v množství 1 kg/m3. Navíc, pro klenby v hloubených úsecích byla předepsána
odolnost betonu XF4 – tj. beton byl provzdušněný. Betonová směs při kombi-
naci provzdušnění a vláken vyžadovala důslednou kontrolu požadovaných
vlastností. Betonáže probíhaly nezávisle na klimatických poměrech –
v zimním i letním období, přesto lze definovat, že požadovaná kvalita díla byla
beze zbytku dosažena. Lze za to poděkovat důslednému dodržování technolo-
gické kázně i obětavosti všech zúčastněných zhotovitelů.

Konstrukce hloubených tunelů je chráněna fóliovou hydroizolací s ochran -
nou obezdívkou.

4. MONITORING VLIVŮ STAVBY TUNELU KLIMKOVICE

Rozsah a náplň geotechnického monitoringu stavby tunelu Klimkovice
určovaly především charakteristiky podzemního díla, požadavky objednatele
monitoringu (ŘSD ČR, závod Brno) a projektanta stavby (AMBERG ENGI-
NEERING Brno, a. s.). Geotechnický monitoring byl jedním z důležitých
nástrojů pro zajištění bezpečnosti, hospodárnosti a kvality výstavby.
Zhotovitelem monitoringu bylo sdružení Tunel Klimkovice-monitoring
(Stavební geologie-Geotechnika, a. s., INSET, spol. s r. o. a GEOtest Brno,
a. s. – vedoucí sdružení).

Monitoring výstavby tunelu Klimkovice lze podle rozmístění a funkce jed-
notlivých měřicích prvků rozdělit do čtyř skupin, se stručným výčtem dosaže-
ných výsledků:

● Monitoring ražených částí
● Monitoring na povrchu (oblast poklesové kotliny)
● Monitoring hloubených částí
● Měření na definitivním ostění

4.1 Monitoring v ražených částech

Geologický sled
V rámci geologického a geotechnického sledu byla dokumentována

a hodnocena čelba členěného výrubu (kalota, levé a pravé opěří, dno) spolu
s návrhem zařazení do tech. třídy výrubu podle NRTM. Současně byly zpra-
covávány výsledky tektonických měření, kontrolní práce mechaniky hornin
apod.

Konvergenční měření
V tunelových troubách byly cca po 20 m osazovány pětibodové KVG pro-

fily (3 body v kalotě, 2 body na opěří). V tunelových spojkách byly profily
pouze tříbodové. Až na jedinou výjimku se podle stanovených varovných stavů
deformace ostění pohybovaly do stavu přípustných změn. Maximální celková
deformace v rovině profilu byla ojediněle 27 mm. V průběhu ražeb nebyly
deformace ostění limitujícím faktorem pro uplatnění ražby v nižších výrubo-
vých třídách NRTM. Limitující pro uplatnění nižších výrubových tříd byly
strukturní charakteristiky masivu.

Extenozometrická měření z tunelů
V obou tunelových troubách byl osazen jeden extenzometrický profil. Oba

profily byly vystrojeny celkem pěti třístupňovými extenzometry, na kterých
byly sledovány relativní změny polohy zhlaví extenzometrů v ostění a kotev
osazených v masivu za ostěním. Kotvy byly osazeny v úrovních 1,5–3,0
a 5,5 m od ostění. Z naměřených deformací bylo možné usuzovat na dosah roz-
volnění masivu za rubem ostění a ověřit vytvoření horninové klenby.
4.2 Monitoring na povrchu v oblasti poklesové kotliny

Geodetická měření
Geodetická měření na povrchu zahrnovala měření čtyř jedenáctibodových

příčných (sdružených) profilů a pozemních objektů v šíři poklesové kotliny
nad tunely včetně sledu deformací přeložky ostravského oblastního vodovodu. 

Měřením byly řádově vyšší deformace zaznamenány na příčných profilech
v oblasti s nízkým nadložím (výška nadloží přibližně rovna šířce výrubu tedy
13,8 m). Maximální deformace na profilech v poklesové kotlině přesáhla
45 mm. Na žádném z měřených objektů nadzemní zástavby v poklesové kotli-
ně nepřesáhlo ale celkové sedání velikost 10 mm.

Extenzometrická měření
Společně s body pro měření poklesové kotliny bylo na sdružených profilech

osazeno celkem 20 extenzometrů. V každém profilu byly dva třístupňové
extenzometry situovány v ose tunelových trub. Jeden pětistupňový extenzo-
metr byl osazen v ose os tunelů a další dva pětistupňové extenzometry byly ve
vzdálenosti cca 4 m od ostění tunelů na vnější straně tunelových tubusů. 

Výsledky měření potvrzovaly vyšší deformace dosažené v oblasti nízkého
nadloží (až 46 mm). Z výsledků měření dále vyplývalo, že v prostředí nižšího
nadloží nedošlo k vytvoření přirozené horninové klenby a primární ostění bylo
zatíženo plnou tíhou hornin.

in the lining were installed in the same profiles. The measurement has been car-
ried out for 2 years and it has provided very interesting results. The assessment
of the effect of temperature, including the determination of the values of inter-
nal forces induced by thermal loads, will be published in one of the future issu-
es of Tunel magazine. 

The cut and cover tunnel structure consists of a cast-in-situ reinforced
concrete vault lying on longitudinal footings. The formwork set used for the
casting was the same as that one used in the mined tunnel sections. The vault
is in C30/37 concrete, also reinforced with polypropylene fibres (1.0kg/m3).
In addition, XF4 resistance degree concrete, i.e. aerated concrete, was presc-
ribed for the vaults in the cut-and-cover sections. The concrete mixture where
the aeration was combined with the fibres required consistent checking on the
properties. The concrete casting proceeded independently of climatic condi-
tions – in winter and summer seasons. Despite this fact, it is possible to state
that the required quality of the work was always achieved. We can thank for
this success the consistent adherence to technological discipline and the
efforts made by all participating contractors and suppliers.

The cut and cover structure is protected by a waterproofing membrane
with a protective brickwork cover.

4. MONITORING OF IMPACTS OF THE KLIMKOVICE TUNNEL 

The scope and content of the geotechnical monitoring of the Klimkovice
tunnel were determined, above all, by the characteristics of the underground
works, requirements for the monitoring imposed by the owner (Brno plant of
the Directorate of Roads and Motorways of the Czech Republic) and the con-
struction designer (AMBERG ENGINEERING Brno, a.s.). Geotechnical
monitoring was one of important tools ensuring the safety, economy and qua-
lity of the construction. The contractor for the monitoring was a consortium
Tunel Klimkovice - monitoring consisting of Stavební geologie - Geotechnika,
a.s., INSET, spol. s r.o. and GEOtest Brno, a.s., the leading member.

The monitoring of the Klimkovice tunnel construction can be divided into
four groups according to the location and function of individual measurement
elements, with a brief summary of the achieved results: 

● Monitoring of the mined parts
● Monitoring carried out on the surface (the area of the settlement trough)
● Monitoring of the cut and cover parts
● Measurements on the final lining

4.1 Monitoring of the mined parts

Geological monitoring
The geological and geotechnical monitoring documented and assessed the

excavation face during the sequential excavation (the top heading, the left and
right parts of the bench, invert) together with proposing for the NATM exca-
vation support classification. At the same time, the results of tectonic measu-
rements, rock mechanics control analyses and other works were processed. 

Convergence measurements 
Five-pin convergence measurement stations were installed in the tunnel

tubes roughly every 20m (3 pins in the top heading, 2 pins in the bench). In
cross passages, there were only three-pin stations. According to the specified
trigger limits, the deformations of the lining varied, with a single exception, up
to the state of allowable changes. Exceptionally, the maximum total deformati-
on on the cross sectional plane was 27mm. During the course of the excavati-
on, deformations were not a limiting factor for the application of lower NATM
excavation support classes. The limiting factor for the application of lower
excavation support classes were structural characteristics of the rock mass. 

Extensometer measurements from the tunnels
One extensometer measurement station was installed in each tunnel tube.

A total of five three-base extensometers were installed in the two stations.
The relative displacements of the heads of the extensometers installed in the
lining and anchors fixed in the rock mass behind the lining were measured.
The anchors were fixed in the distances of 1.5 – 3.0m and 5.5 m from the
lining. It was possible to assess the reach of the loosening of the rock mass
beyond the outer surface of the lining and verify the development of the natu-
ral rock arch. 
4.2 Monitoring on the surface in the area of the settlement trough

Topographic measurements
The topographic measurements on the surface comprised measurements

on four eleven-point transverse (combined) profiles (measurement stations)
and surface structures within the width of the settlement trough above the
tunnels, including the monitoring of deformations of a diverted section of the
Ostrava regional water supply tunnel. 

Deformations greater by an order of magnitude were recorded during the
measurements on the transverse profiles in an area with shallow overburden (the
height of the overburden approximately equal to the width of the excavation,
i.e. 13.8m). The maximum deformation on the profiles in the settlement trough
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exceeded 45mm. The total settlement measured on the surface buildings found
within the settlement trough never exceeded 10mm. 

Extensometer measurements
A total of 20 extensometers were installed in the combined measurement

stations (combined with the settlement trough measurement points). There
were two three-base extensometers in each profile, which were located on the
axis of the tunnel tubes. One five-base extensometer was installed on the axis
of the tunnels and other two five-base extensometers were at a distance of
about 4m from the tunnel linings, on the outer side of the tunnel tubes. 

The results of the measurements confirmed the larger deformations which
were achieved in the area of the shallow overburden (up to 46mm). It further
followed from the results of the measurements that the natural rock arch did
not develop in the conditions of the shallower overburden and the full weight
of the overburden acted on the primary lining. 

Seismic measurements
Continuously active sensors of seismic effects were installed on two of the

affected family houses with the aim of monitoring the effects of the excava-
tion on the surface above the tunnels. The measurements proved that the seis-
mic loads due to blasting operations acting on the buildings were lower than
the limit of the minimum dynamic resistance of the buildings specified in the
standard ČSN 73 00 40. Regarding the other buildings which were found wit-
hin the reach of potential unfavourable seismic effects, the checks were car-
ried out by means of single measurements. Even these measurements proved
that the values prescribed by the standard were not exceeded. 

Monitoring of surface buildings 
A detailed condition survey of selected surface buildings was conducted to

allow the extended monitoring of the impact of the construction work on the
buildings. 

Hydromonitoring
The area in which the monitoring of the water table within the reach of the

construction effects was to be performed comprised 12 house wells and 3
hydrological boreholes. The lowering of the water table up to the level of the
tunnel bottom was identified during the construction work in the observation
wells found in the close vicinity of the tunnel tubes. A gradual trend towards
the rising of the water table has already been observed since the completion
of the closed intermediate waterproofing system. 

The measurements in house wells did not prove so explicit lowering of
the water table associated with the tunnel excavation as did the measure-
ments in the hydrological boreholes. The fluctuation of the water table was
more marked in the boreholes, most of all depending on precipitation. The
maximum amplitudes of the water table levels in individual wells during the
whole measurement period reached 3.5 – 10.6m. The levels gradually stea-
died nearly at the original depths once the tunnel waterproofing system had
been completed. 
4.3 Monitoring of the cut and cover parts

Geological and geotechnical monitoring of the tunnel pre-trenches
The documentation of the construction trenches which was prepared in the

regime of survey operations supplemented the necessary information about
the actual extent of individual lithological types of soils and rocks and their
physical and mechanical properties. It adjusted the excavation classes and,
above all, the information on the tectonic conditions, i.e. the data on the
trends and dipping of the rock measures and fissure systems. 

Topographic measurements
These measurements, together with the monitoring of the stress in anchors

and inclinometer measurements, were used for the continual verification of
the stability of the temporary portals and slopes of construction trenches from
the beginning of excavation till the backfilling of the tunnel tubes. 

Survey control points were installed in walers on both temporary portals
and in transverse sections of the side slopes of the trenches (133 basic mea-
surement points in total). The largest movements were identified on the upper
edges of the excavated trenches. The measured vertical, longitudinal and
transverse movements varied between 15 – 35mm. The increase in deforma-
tions reaching up to 75mm, resulting from the unfavourable dip of the layers
trending toward the trench and due to the presence of a fault zone, which was
measured at the measurement stations at chainage km 141.160; 141.200 and
141.240 after the excavation of last two stages, was one of the reasons why
the right slope of the Brno-side construction trench had to be additionally sta-
bilised by a system of Titan anchors and steel walers made from Larsen sheet
piles. Together with the subsequent removal (excavation) of a part of the top
of the slope, the measures achieved the goal of improving the stability of the
right slope (see Fig. 6).

Inclinometer measurements
The inclinometer measurements were another tool which was applied to

the assessment of the stability of portal walls and side slopes of the con-
struction trenches. The inclinometers, reaching the depths ranging from 21
to 25m, i.e. safely under the bottoms of the trenches and the bottoms of the
tunnel tubes, were installed on the edges of the construction trenches (5 pie-

Seismická měření
Pro sled účinků ražby na povrch nad tunely byly na dvou exponovaných

rodinných domech osazeny kontinuální snímače seismických účinků. Měřením
bylo prokázáno, že zatížení objektu seismickými účinky trhacích prací bylo
pod hranicí jejich minimální dynamické odolnosti podle ČSN 73 00 40. Na
ostatních objektech v dosahu možných nepříznivých seismických účinků byla
prováděna kontrolní měření jednorázová, která opět neprokazovala překročení
normových hodnot.

Monitoring nadzemních objektů
Na vybraných objektech na povrchu byla provedena jejich podrobná paspor-

tizace pro možnost rozšířeného sledu vlivů stavby.
Hydromonitoring
Vyčleněná oblast sledu hladiny podzemní vody v dosahu ovlivnění stavby

zahrnovala 12 domovních studní a 3 hydrovrty. V pozorovacích sondách
v těsné blízkosti tunelových trub byl v průběhu ražeb zjištěn pokles HPV až na
úroveň počvy tunelu. Po dokončení uzavřených mezilehlých izolací konstruk-
ce již byl zaznamenán postupný trend vzestupu podzemních vod.

Měření na domovních studních neprokázala tak zřetelný pokles podzemní
vody v souvislosti s ražbou jako měření na hydrovrtech. Kolísání vod zde bylo
výraznější, a to zejména v závislosti na srážkových poměrech. Maximální
rozkmity hladin v jednotlivých studních dosahovaly v průběhu celého měření
3,5–10,6 m. Po instalaci izolace tunelů i zde došlo k postupnému ustálení hla-
din na téměř původních výškách.
4.3 Monitoring hloubených částí

Geologický a geotechnický sled tunelových předzářezů
Dokumentace stavebních jam realizovaná v režimu průzkumných prací

doplnila potřebné informace o skutečném rozsahu litogických typů zemin
a hornin, jejich fyzikálních a mechanických vlastnostech. Upřesnila klasifika-
ci zemních prací a zejména tektonické poměry, tj. zejména údaje o směru
a úklonů vrstev a puklinových systémů.

Geodetická měření
Tato měření spolu se sledem napětí na kotvách a inklinometrickým měřením

sloužila pro průběžné ověřování stability provizorních portálů a svahů výko-
pových jam od počátku jejich hloubení až do doby přesypání tubusů.

Geodetické body byly osazeny v převázkách obou provizorních portálů
a v příčných řezech bočních stěn zářezů (celkem 133 základních měřených
bodů). Největší pohyby byly zjištěny v oblasti koruny zářezů. Vertikální,
podélné a příčné pohyby byly zjištěny v rozmezí 15–35 mm. Nárůst deforma-
cí v měřených profilech km 141,160, 141,200 a 141,240 až do velikosti 75 mm
po odtěžení posledních dvou etáží v důsledku nepříznivého sklonu vrstev do
stavební jámy a přítomnosti poruchového pásma byly jedním z podnětů
k dodatečnému zajištění pravého svahu brněnské stavení jámy kotvami Titan
do převázek ocelových profilů štětovnic Larsen. Spolu s následným odtěžením
části koruny zářezu bylo docíleno bezpečné stability jeho pravé stěny (obr. 6).

Inklinometrická měření
Inklinometrická měření byla dalším z uplatněných nástrojů pro posouzení

stability portálových stěn a bočních stěn stavebních jam. Inklinometry, dosa-
hující hloubek v rozmezí 21 až 25 m – tj. bezpečně pod dno jam a počvy tune-
lu, byly rozmístěny po obvodu koruny stavebních jam (5 u výkopové jámy
Brno, 2 u jámy Ostrava).

Měřením nebyly zjištěny deformace do stavební jámy nad rámec varov-
ného stavu. Výjimku představuje inklinometr JI-2 vpravo v jámě Brno ve sta-
ničení 141,240. Významné deformace byly zaznamenány v hloubkovém

Obr. 6 Schéma rozmístění prvků monitoringu na části jižní stěny stavební
jámy hloubeného úseku Brno společně s naznačenou lokalizací dodatečných
opatření pro sanaci svahu (foto Stach)
Fig. 6 A chart of the locations of the monitoring elements on a part of the southern
slope of the construction trench for the Brno-side cut and cover section, together
with the locations of the additional slope stabilisation measures (photo Stach)

Dodatečné odtěžení koruny svahu
Subsequent excavation of the top of the slope

Přídavná kotvící etáž
Additional tier of anchors

Vysvětlivky / Legend:
Geodetické body / Survey points
Měření napětí na kotvách /
Measurement of anchor stresses 
Inklinometry / Inclinometers 

Dodatečné odtěžení koruny svahu
Subsequent excavation of the top of the slope

Přídavná kotvící etáž
Additional tier of anchors
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intervalu –7 až –5 m. Na sledovaných hloubkových úrovních –6 m a –2 m
dosáhly k červenci 2005 deformace velikosti 22 mm, resp. 30 mm. Zrychlený
nárůst deformací pravého svahu rovněž potvrdil nutnost dodatečného přikot-
vení výše uvedené části zářezu.

Měření na kotvách
Měření v rámci stavebních jam bylo prováděno na 34 kotevních prvcích 

(14 lanových kotev v provizorních portálech a 20 kotev tyčových po stranách
předzářezů).

Naměřené hodnoty kotevních napětí prokázaly, že kotvy byly dostatečně
zakotveny, po dobu monitoringu nedošlo na žádné kotvě ke ztrátě funkčnosti.
Změny napětí, ke kterým v průběhu monitoringu došlo, byly vratné změny
v souvislosti s atmosférickými jevy – zámrz, tání, nebo ohřívání a vysychání
masivu. Nebyly zjištěné změny kotevních napětí, které by indikovaly nestabi-
litu jak obou provizorních portálů, tak i všech stěn stavebních jam.
4.4 Měření na definitivním ostění

Konvergenční měření
Na definitivním ostění bylo v každé z tunelových trub rozmístěno celkem 11

pětibodových KVG profilů. Měření konvergencí na definitivním ostění
v ražených částech tunelů slouží především pro dlouhodobý monitoring pří-
padných změn tvaru ostění. V hloubených částech byla měřením sledována
deformace ostění v průběhu zasypávání stavební jam. Přes poměrně dlouho-
dobé ustalování deformací se hodnoty posunů pohybovaly v mezích předpo-
kládaných projektantem a dosahovaly maximálních celkových hodnot do
21 mm.

Měření napětí a teplot v sekundárním ostění
Ve dvou tunelových pasech B78 (km 142,030) a B90 (km 142,174) tunelu

B byla v defitivním ostění instalována teplotní a tenzometrická čidla a dále tep-
lotní čidla pro měření teplot masivu ve vzdálenosti 1 m za ostěním. Snímače
jsou osazeny v ražené části v blízkosti portálu tak, aby jimi mohly být
v průběhu roku sledovány maximální teplotní spády v průřezu ostění a z nich
plynoucí nerovnoměrná napětí na rubu a líci ostění. Dlouhodobé sledování tep-
lotního spádu ukazuje, že rozdíl teplot na rubu a líci sekundárního ostění obou
monitorovaných bloků je do 3–4 °C. Měření poměrných přetvoření vykazuje,
že sekundární ostění je zatím zatíženo vlastní tíhou a nepatrně také změnami
teploty. Dlouhodobý trend naznačuje pozvolný nárůst zatížení v čase.

Po celou dobu výstavby tunelu byl investorem ustaven poradní orgán
RAMO = Rada monitoringu, která se pro všechny zúčastněné strany – inves-
tora i zhotovitele stala kvalitním a fungujícím nástrojem pro vyhodnocování
observovaných veličin a řešení postupů ražeb i výstavby. Personální složení
RAMO zajišťovalo jak jeho nezávislost, tak přímý vliv na zhotovitele obou
tunelových trub (Subterra, Metrostav).

Slavnostního uvedení tunelu do provozu se zúčastnila řada oficiálních osob-
ností investora ŘSD, zhotovitelů (Subterra, Metrostav) a zástupců MS kraje
a obce Klimkovice (obr. 7), která nejvíce pociťuje následné snížení dopravní
zátěže intenzivní dopravou na silnici I/47. Toto snížení bude ještě výraznější po
uvedení celé stavby dálnice do provozu v roce 2009.

ING. JIŘÍ PECHMAN, jpechman@amberg.cz, 
AMBERG ENGINEERING, a. s. BRNO

ING. JAN STACH, stach@geotest.cz, GEOTEST, a. s. BRNO
ING. ONDŘEJ HORT, hort@geotechnika.cz, 

SG-GEOTECHNIKA a. s.
ING. DAVID POHLODEK, pohlodek@metrostav.cz,

METROSTAV a. s.
PROF. ING. JOSEF ALDORF, DRSc., josef.aldorf@vsb.cz,

VŠB-TU OSTRAVA
Recenzoval: Doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.

ces and 2 pieces along the Brno-side and Ostrava-side construction trenches
respectively). 

No movements toward the construction trenches exceeding the trigger
limits were identified by the measurements. The inclinometer JI-2, which
was installed on the right side of the Brno-side trench at chainage km
141.240, was an exception. Significant deformations were observed within
the depth interval ranging from -7.0m to -5.0m. The deformations which
developed at the depth levels -6.0m and 2.0m being monitored reached
22mm and 30mm respectively in July 2005. The accelerated increase in
deformations of the right slope also confirmed that the additional anchoring
of the above-mentioned part of the trench was necessary. 

Measurements on anchors
The measurements within the framework of the construction trenches

covered 34 anchoring elements (14 cable anchors on temporary portals and
20 rod-type anchors on the sides of the trenches).

The measured values of the anchor stresses proved that the anchors were
sufficiently fixed. No anchor lost the functionality during the course of the
monitoring. The changes in the stresses which occurred during the monito-
ring were reversible, associated with atmospheric phenomena – freezing, tha-
wing or heating and drying up of the rock mass. No changes in the anchoring
stresses indicating instability of the temporary portals or any of the slopes of
the construction trenches were observed. 
4.4 Measurements of the final lining

Convergence measurements
A total of 11 five-pin convergence measurement stations were installed on

the final lining in each of the tunnel tubes. The measurements of convergen-
ces of the final lining in the mined stretches of the tunnels are used mainly
for the long-term monitoring of potential changes in the shape of the lining.
Regarding the cut and cover tunnel stretches, the measurements were focu-
sed on the deformations of the lining during the course of the backfilling of
the construction trenches. Despite a relatively long-term process of the stabi-
lisation of deformations, the displacement values remained within the limits
anticipated by the designer, reaching a total value of 21mm as the maximum. 

Measurements of stresses and temperatures in the secondary lining
Temperature sensors and strain gauges were installed in the final lining in

two blocks of the tunnel tube B, namely blocks B87 (km 142.030) and B90
(km 142.174); temperature sensors were also installed at a distance of 1m
beyond the lining to measure the temperature of the rock mass. The sensors
were installed in the mined section, near the portal, so that the maximum tem-
perature gradients in the lining section and the non-uniform stresses at the
outer and inner surfaces of the lining induced by the gradients could be moni-
tored during the course of a year. The long-term monitoring of the tempera-
ture gradient has proved that the difference between the temperatures on the
outer and inner surfaces of the secondary lining of both blocks being moni-
tored did not exceed 3 – 4°C. The measurement of displacement deformati-
ons has shown that the secondary lining has been loaded by the dead weight
and only insignificantly by the changes in temperatures. The long-term trend
suggests a slow increase in the loading with time. 
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Obr. 7 Slavnostní přestřižení pásky (foto Pechman)
Fig. 7 Ceremonial cutting of tape (photo Pechman)

Obr. 8 Pohled na vjezd do tunelu – brněnský portál (foto Pechman)
Fig. 8 A view of the tunnel entrance – the Brno portal (photo Pechman)
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Tímto článkem navazujeme na informace o ukončení ražeb klimko-
vického tunelu, které čtenáři obdrželi v čísle 2/2006. V té době se již
technologickým vybavením tunelu intenzivně zabývalo oddělení tech-
nologických celků Metrostavu a. s., divize 9. Cílem bylo vyhovět všem
platným i připravovaným vyhláškám, směrnicím, technickým podmín-
kám i normám týkajícím se bezpečnosti provozu v tunelech na pozem-
ních komunikacích, protože názory na rozsah a funkci jednotlivých
provozních systémů se v celém světě podstatně měnily.

Po několika rozsáhlých požárech v alpských silničních tunelech zahá-
jily země s velkým počtem provozovaných tunelů přípravy na moderni-
zaci norem a současně s tím byly zahájeny v rámci OECD a EU studij-
ní práce týkající se zvýšení bezpečnosti provozu v tunelech s hlavním
zaměřením na možnost vzniku, likvidace a odstranění následků požáru. 

Výsledkem této snahy bylo mimo jiné i vydání Směrnice EP
č. 2004/54/ES o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely
transevropské silniční sítě. V České republice byly vydány v roce 2004
technické podmínky TP 98 – Technologické vybavení tunelů pozem-
ních komunikací s platností od 1. 10. 2003 a připravovalo se též vydá-
ní nové ČSN 73 7507 – Projektování tunelů pozemních komunikací
(tato norma byla vydána následně s platností od 1. 1. 2006).

Dokumentace pro výběr zhotovitele na technologické vybavení
tunelu, vydaná v říjnu roku 2003, tak nemohla obsahovat veškeré úpra-
vy a změny pro zvýšení bezpečnosti provozu tunelů na pozemních
komunikacích. Při tvorbě realizační dokumentace stavby i vlastní
výstavbě tunelu byly však již plně respektovány požadavky výše zmi-
ňovaných předpisů, jako jsou Směrnice EP č. 2004/54/ES o mi -
nimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silnič-
ní sítě  a technické podmínky TP 98/2004 – Technologické vybavení
tunelů pozemních komunikací.

Podle zmiňovaných TP 98/2004 je tunel Klimkovice z hlediska bez-
pečnosti (s ohledem na předpokládanou intenzitu dopravy až 26 200
vozidel/24 hod. v jednom směru) zatříděn do nejvyšší kategorie TA.
Tomuto zatřídění odpovídá vybavení tunelu, a to jak po stránce sta-
vební, tak zejména po stránce technologické.

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ TUNELU

Technologické vybavení tunelu tvoří tyto provozní celky:
● Bezpečnostní a detekční zařízení
● Zařízení pro řízení a automatiku provozu
● Slaboproudá komunikační zařízení
● Energetika
● Osvětlení 
● Vzduchotechnika
● Vodní hospodářství

Through this paper, we would like to expand the information on the
completion of the Klimkovice tunnel which was presented to Tunel
readers in issue No. 2/2006. At that time the equipment of Klimkovice
tunnel was in the main focus of the Department of Equipment Systems
of Metrostav a.s., Division 9. The objective was to meet all existing
and under-preparation regulations, directives and specifications or
standards dealing with operational safety of road tunnels because opi-
nions on the extent and function of individual operating systems were
significantly changed in the world.    

After several large conflagrations in Alpine road tunnels, the count-
ries where great numbers of tunnels were operating started to upgrade
relevant standards. At the same time, work on studies started within the
framework of the OECD and EU, dealing with the improvement of
safety in tunnels, with the main focus on the possibility of occurrence,
suppression and removal of consequences of fires.      

This effort resulted, apart from other activities, into the issuance of
the EP Directive No. 2004/54/ES on minimum safety requirements for
tunnels in the Trans-European road network. Regarding the Czech
Republic, technical specifications TS 98 – Road Tunnel Equipment
was issued in 2004, with the validity from 1.10.2003; the issuance of
the new standard ČSN 73 7507 – Design of Road Tunnels was also
being prepared (this standard was issued subsequently, with the validi-
ty from 1.1.2006).  

Tender documents for the tunnel equipment which were published in
October 2003 therefore could not contain all modifications and chan-
ges designed to improve safety in road tunnels. Nevertheless, when the
detailed design was being prepared and the tunnel construction imple-
mented, the requirements contained in the EP Directive No.
2004/54/ES on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-
European road network and the Technical Specifications TS 98/2004 –
Road Tunnel Equipment were fully respected.    

In terms of the above-mentioned TS 98/2004, the Klimkovice tun-
nel is categorised as the highest TA safety category (with respect to the
anticipated traffic flow volume up to 26,000 vehicles per 24 hours in
one direction). The tunnel equipment corresponds to this category,
both in terms of the structure and equipment.  

TUNNEL EQUIPMENT 
● The tunnel equipment consists of the following operating systems:
● Safety and detection equipment
● Operation control and automation equipment
● Small power communication equipment
● Power supply
● Lighting 
● Ventilation
● Water management

ad 1) Safety and detection equipment

This equipment is designed to monitor the tunnel operation during
a standard regime. It further provides initial identification of the occur-
rence of crisis situations in the tunnel and the tunnel utilities building
(TUB).  

SOS boxes (emergency calls)
There are 14 SOS boxes installed in the Klimkovice tunnel, uni-

formly distributed in the tunnel. The boxes are installed in SOS niches
in the tunnel lining and at lay-bys. 

SOS cabins are designed as self-supporting stainless steel structures.
The user part of the cabin serves for emergency calling, non-verbal
communication (manual call points) and is equipped with safety and
salvage equipment. This room is also equipped with a presence detec-
tion sensor, identifying a person present in the cabin, and an open door
signalling contact.   

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ TUNELU KLIMKOVICE
KLIMKOVICE TUNNEL EQUIPMENT

VÍT STREJČEK, PETR ŠMÍDA, MICHAL ROBEK

Obr. 1 Velkoplošný zobrazovací systém s monitory videodohledu
Fig. 1 The large-area projection system with TV surveillance screens
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Fire alarm and detection system (FADS)
The FADS station is located in the local management centre in the

TUB. The system is equipped with a RADOM STX 23 remote trans-
mission system, which is connected to the panel at the Emergency Call
Centre of the City of Ostrava. Automatic fire detectors are located vir-
tually in the whole TUB, transformer station, tunnel cross passages,
utility ducts and the external diesel generating set.  

Both tubes are guarded by a FibroLaser II linear heat detection sys-
tem. The manual call points are located on escape routes (in tunnel
cross passages), in SOS boxes and ten pieces are on the walls at the
entrances of the cross passages. Four manual call points are in SOS
boxes in front of the tunnel.     

Electrical Security Signalling (ESS)
Shell protection and spatial protection elements are installed in the

TUB and transformer station; protective contacts are connected to fire
protection key safes (FPKS) of both structures and to the door of the
diesel generating set room.   

Open door signalling magnetic contacts are installed on all doors of
the cross passages and distribution stations. The contacts are conne-
cted directly to the MS (management system) switchboard.

TV surveillance including video detection (CCTV)
The television surveillance system makes the quick processing of

signals from cameras possible. It distributes them to three working pla-
ces (the TUB, the Centre of Administration and Maintenance of
Motorways and the Police of the CR), where they are displayed on
screens, and to the Fire Rescue Brigade (FRB). The entire system com-
municates with the superior management system.    

The television surveillance system comprises 82 colour cameras; of
that number 41 pieces are so-called surveillance cameras (21 in the left
tube and 20 in the right tube). They are installed in the individual tun-
nel tubes on beams under the tunnel vault. Apart from the TV exchan-
ge and a recording system, they are also connected to the video detec-
tion equipment.     

Other 29 cameras are installed on the walls of the tunnel tubes; they
are set to monitor entrances to the SOS cabins, entrances to the cross
passages and the interior of the cross passages.  

Other 4 fixed cameras are located on the TUB and transformer sta-
tion structures and one camera guards the diesel generating set.   

Six revolving cameras are located in front of both tunnel portals.
There are two cameras on either side, installed on public lighting
masts, plus one vehicle height measuring camera on the portal wall.     

The video detection equipment assesses signals from the 41 detecti-
on cameras which are located inside the tunnel. It assesses the follo-
wing parameters:

● a standing vehicle
● an oncoming vehicle
● an object on the roadway
● a person on the roadway
● smoke
● loss of signal
● reduced speed of a column of vehicles 
Public address system 
The main radio broadcasting switchboard is located in the TUB,

while dependent switchboards are in the cross passages TS1, TS3,
TS5.  

The system is equipped with noise-activated automatic volume con-
trol, which guarantees that the required intelligibility of broadcasting
is maintained. The system regulates the sound volume of announce-
ments independently in 20 sections of the tunnel (sections 01 to 20) on
the basis of signals from measurement microphones. The sound volu-
me regulation is in function continuously, which means that it is acti-
ve even during the announcement. During the operation without emer-
gencies, the microphone stations are used at the workplaces of the
Directorate of Roads and Motorways of the Czech Republic (the
SSÚD Ostrava) or the Police of the CR. The microphone station at the
TUB is used when operators or the commander of the intervention are
present at this working place.         

Horn loudspeakers are used for the public address system in the tun-
nel, while metallic directional loudspeakers are installed in cross pas-
sages. A total of 181 loudspeakers is installed in the tunnel. 

ad 2) Operation control and automation equipment 

This equipment is the heart of the tunnel. It allows coordinated ope-
ration of individual tunnel equipment systems, such as the safety and

ad 1) Bezpečnostní a detekční zařízení

Tato zařízení slouží ke sledování provozu tunelu ve standardním
režimu. Dále zajišťují prvotní identifikaci vzniku krizových situací
v tunelu i provozně-technickém objektu (PTO). 

SOS hlásky (tísňové volání)
V tunelu Klimkovice je umístěno 14 SOS skříní rovnoměrně roz-

místěných v tunelu. Skříně jsou umístěny v SOS výklencích v ostění
tunelu a v zálivech.

SOS kabiny jsou řešeny jako samonosné nerezové skříně.
Uživatelská část slouží k tísňovému volání, mimohlasové komunikaci
(tlačítka) a je vybavena bezpečnostním a vyprošťovacím zařízením.
Tento prostor je také vybaven přítomnostním čidlem pro identifikaci
přítomnosti osoby v SOS skříni a dveřním kontaktem. 

Elektrická požární signalizace (EPS)
Ústředna EPS je umístěna v lokálním velínu PTO. Systém je vyba-

ven zařízením dálkového přenosu (ZDP) RADOM STX 23, které je
připojeno na pult CTV MO (Centrum tísňového volání města
Ostravy). Automatické hlásiče požáru jsou umístěny prakticky po
celém PTO, trafostanici, tunelových spojkách, kolektorech a ve ven-
kovním dieselagregátu (DA). 

Oba tubusy jsou střeženy lineárním teplotním kabelem FibroLaser
II. Tlačítkové hlásiče požáru jsou umístěny na únikových cestách
(tunelových spojkách), v SOS skříních a deset na stěnách u vstupů do
tunelových propojek. Čtyři tlačítkové hlásiče jsou v SOS hláskách
umístěných na předpolí tunelu.

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
Na objektech PTO a trafostanice je použita plášťová a prostorová

ochrana, připojeny jsou ochranné kontakty na klíčových trezorech
požární ochrany (KTPO) obou objektů a dveřích DA.

Pro signalizaci otevření dveří v tunelových propojkách a rozvodnách
jsou na všech dveřích nainstalovány magnetické kontakty. Ty jsou
zapojeny v místě přímo do rozvaděče ŘS (řídicího systému).

TV dohled včetně videodetekce (CCTV)
Systém televizního dohledu umožňuje zpracování signálů z kamer,

které distribuuje na tři pracoviště (PTO, SSÚD a PČR), kde jsou
zobrazeny na monitorech a do systému HZS. Celý systém komuniku-
je s nadřazeným řídicím systémem.

Systém televizního dohledu obsahuje 82 barevných kamer. Z toho
41 (21 v levé tunelové troubě a 20 v pravé tunelové troubě) jsou tzv.
dohledové. Jsou umístěny v jednotlivých tunelových troubách pod
klenbou tunelu na nosnících. Kromě TV ústředny a záznamu jsou při-
pojeny též na videodetekční zařízení. 

Dalších 29 kamer je umístěno na stěně tunelový trub a jsou nasta-
veny tak, aby sledovaly vstupy do SOS skříní, vstupy do tunelových
propojek a prostor uvnitř těchto propojek.

Další 4 pevné kamery jsou umístěny na objektu PTO a trafostanici
a 1 kamera střeží dieselagregát. 

Šest otočných kamer je umístěno na obou předpolích tunelu. Na
každé straně jsou dvě umístěné na sloupech VO a jedna na portálu pro
měření výšky vozidel. 

Videodetekční zařízení vyhodnocuje signály ze 41 detekčních
kamer, které jsou umístěny v tunelu. Vyhodnocuje následující para-
metry:

● stojící vozidlo
● vozidlo v protisměru
● objekt na vozovce

Obr. 2 Trafostanice a kontejner záložního zdroje
Fig. 2 The transformer station and the stand-by power source container



28

17. ročník - č. 3/2008

● člověk na vozovce
● kouř
● ztráta signálu
● snížení rychlosti kolony vozidel
Ozvučení tunelu (informační rozhlas)
Hlavní rozhlasová ústředna je umístěna v PTO a podústředny

v propojkách  TS1, TS3, TS5.
Pro zajištění požadované srozumitelnosti je systém vybaven funkcí

automatického řízení hlasitosti v závislosti na hluku pozadí. Na zákla-
dě signálů z měřicích mikrofonů systém nezávisle reguluje hlasitost
hlášení ve 20 příslušných úsecích tunelu – sekce 01 až 20. Regulace
hlasitosti funguje nepřetržitě, tj. je aktivní i během hlášení. Při provo-
zu bez mimořádných událostí jsou využívány mikrofonní stanice na
pracovištích ŘSD ČR (SSÚD Ostrava) nebo PČR. Mikrofonní stanice
na PTO je využívána při přítomnosti obsluhy nebo velitele zásahu na
tomto pracovišti.

Pro ozvučení tunelu jsou použity tlakové reproduktory a pro ozvu-
čení průchodů jsou použity kovové směrové reproduktory. Celkem je
v tunelu umístěno 181 kusů reproduktorů.

ad 2) Zařízení pro řízení a automatiku provozu

Tato zařízení jsou srdcem tunelu a zajišťují koordinovaný chod jed-
notlivých provozních celků tunelu, jako jsou bezpečnostní a detekční
zařízení, energetika, osvětlení, vzduchotechnika a vodní hospodářství
při standardním provozu i při řešení krizových situacích vzniklých
v tunelu. Měření pro řídicí systém zajišťují vstupní parametry pro říze-
ní dopravy a technologie v tunelu.

Řídicí systém dopravy a technologie splňuje následující kritéria:
● horká záloha centrálních řídicích automatů (hot-standby redun-

dance)
● redundance přenosového vedení 
● redundantní komunikační vazba na vzdálený dispečink (SSÚD

Ostrava)
● hlášení poruchy 
● komponent řídicího systému poruch komunikace
● redundantní spojení s ústřednou EPS
● integrace kamerového systému do řídicího systému
Reakce stanic řídicího systému v případě mimořádné situace (požár,

koncentrace plynů, opacita apod.) je automatická a musí nastat
i v případě výpadku komunikace řídicích stanic s nadřazenou vizuali-
zační úrovní. Řídicí systém tunelu ovládá proměnné dopravní značení
v tunelu i na portálech dopravního značení na vjezdech do tunelu, aby
byla v maximální míře zachována bezpečnost provozu v tunelu, proto-
že při vzniku krizové situace v tunelu je třeba v co nejkratším čase
zabránit vjezdu vozidel do tunelu.

První úroveň – je nejvyšší řídicí, kterou tvoří propojené velíny
SSÚD Ostrava, PČR a velín v provozně-technickém objektu před
tunely. Síť je zálohovaná pomocí dvou datových redundantních serve-
rů dopravy a technologie.

Druhá úroveň – řídicí systém dopravy a technologie tunelu
Klimkovice je založen na systému ControlLogix firmy Allen-Bradley.
Hlavní stanice pracují v režimu hot-standby, tzv. horké záloze. Systém
je založen na principu automatického záskoku – primární stanice ovlá-
dá jednotlivé periferie a komunikuje se sekundární stanicí. V případě

detection system, power supply, lighting, ventilation and water mana-
gement, during standard conditions or during crisis situations which
may occur in the tunnel. The measurements carried out for the control
system provide input parameters for the control of the traffic and equ-
ipment in the tunnel.    

The traffic and equipment control system meets the following criteria:
● hot stand-by redundancy for central control automatons 
● redundancy of transmission lines 
● redundant communication line to the remote management centre

(the Centre of Administration and Maintenance of Motorways in
Ostrava)

● fault reporting 
● a component of the communications failure control system
● redundant connection with the FADS switchboard
● integration of the CCTV into the control system
The response of the management system stations in the case of an

emergency (a fire, concentration of gases, opacity etc.) is automatic
and must take place even in the case of a failure in the communication
between the management centres and the superior visualisation level.
The tunnel management system controls the variable traffic signs insi-
de the tunnel and at portals so that the safety of traffic in the tunnel can
be maintained to the maximum extent in the case of the origination of
an emergency in the tunnel, when the entry of vehicles must be pre-
vented within as short time as possible.     

First level – this is the highest management level, which is formed
by interconnected management centres at the Centre of
Administration and Maintenance of Motorways in Ostrava, the Police
of the CR and in the tunnel utilities building in front of the tunnels.
The network is backed up by means of two redundant traffic and equ-
ipment data servers. 

Second level – the tunnel traffic and equipment management system
which is installed in the Klimkovice tunnel is based on the Allen-
Bradley ControlLogix system. The main stations are operated in a hot
stand-by redundancy regime. The system is based on an automatic
backup principle – a primary station controls individual peripheries
and communicates with a secondary station. The stand-by station takes
over all operations in the case of a failure of the primary station, wit-
hout any failure in the communication or suspension of an action being
in progress.       

Third level – it is formed by a redundant connection between the two
main stations and the secondary equipment and traffic management
stations (Y-topology). The secondary stations are supplied with power
from a rotational uninterruptible power source (RUPS).     

Subsidiary management centre
The TUB:
The equipment of the subsidiary management centre is based on the

fact that this centre is, above all, a servicing workplace and, in the case
of a failure at the management centres of the Ostrava Centre of
Administration and Maintenance of Motorways or a failure in the com-
munication with them, it also acts as a stand-by workplace.  

There are workplaces for equipment and traffic control there; the
FRB equipment control workplace is equipped with an equipment con-
trol keyboard. The management centre is equipped with four TV sur-
veillance screens for the purpose of the monitoring of the tunnel traf-
fic. The communication with SOS boxes is through a telephone set
console. The workplace is equipped with a microphone console for
wireless communication with vehicles in motion, allowing the opera-
tor to enter the FM broadcasting of ČRo 1 – Radiožurnál. In addition,
there is another microphone console there, which allows the use of
pre-recorded announcements or direct entries of the operator through
the public address system during the handling of a crisis situation.          

Part of the management centre equipment is also a tunnel layout dis-
play board.

The Ostrava Centre of Administration and Maintenance of
Motorways (CAMM):

The equipment of the tunnel management centre at the Ostrava
CAMM is based on the fact that this centre is the main management
workplace for the tunnel equipment.   

A separate workplace was established for the equipment and traffic
management. The management centre is equipped with TV surveillan-
ce screens and a control keyboard for the monitoring of traffic in the
tunnel. A large-area projection system (see Fig. 1) is installed for the
representation of the data obtained from the management system.   

Similarly to the TUB equipment, this workplace is equipped with
a microphone console for wireless communication with vehicles in

Obr. 3 Osvětlení nouzového zálivu a vstupu do tunelové propojky
Fig. 3 The lighting of the emergency lay-by and an entrance of a cross passage
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výpadku primární stanice přebírá veškeré operace stanice záložní, aniž
by došlo k poruše komunikace či zastavení probíhající akce.

Třetí úroveň – je tvořená redundantním propojením obou hlavních
stanic s podstanicemi technologie a dopravy v topologii hvězdy.
Napájení podstanic je ze zálohovaného zdroje rotační UPS. 

Řídicí podústředna
PTO:
Technologické zařízení dispečinku v podústředně vychází ze sku-

tečnosti, že tento dispečink je především pracovištěm servisním,
a v případě poruchy na dispečincích na SSÚD Ostrava, nebo poruchy
v komunikaci s nimi, také pracovištěm záložním.

Je zbudováno pracoviště technologie, pracoviště řízení dopravy
a pro ovládání technologie HZS je pracoviště vybaveno technologic-
kou klávesnicí. Pro sledování provozu v tunelu je dispečink vybaven
čtyřmi obrazovkami televizního dohledu. Pro komunikaci se skříněmi
SOS je instalován telefonní přístroj, pult dispečerského telefonu. Pro
bezdrátové spojení s jedoucími vozidly je pracoviště obsluhy vybave-
no mikrofonním pultem pro vstup dispečera do VKV vysílání ČRo 1 –
Radiožurnál. Dále je zde osazen další mikrofonní pult informačního
rozhlasu, který umožňuje využít přednahraných zpráv či vlastního
vstupu dispečera při řešení krizové situace.  

Součástí vybavení velínu je také situační tablo tunelu.
SSÚD Ostrava:
Technologické zařízení dispečinku SSÚD pro tunel vychází ze sku-

tečnosti, že tento dispečink je hlavním řídicím pracovištěm technolo-
gie tunelu. 

Pro řízení technologie a dopravy je zbudováno samostatné praco-
viště. Pro sledování provozu v tunelu je dispečink vybaven šesti obra-
zovkami televizního dohledu a ovládací klávesnicí. Pro zobrazení dat
z řídicího systému je instalován velkoplošný projekční systém, obr. 1.

Obdobně jako PTO je pro bezdrátové spojení s jedoucími vozidly
pracoviště vybaveno mikrofonním pultem pro vstup dispečera do
VKV vysílání ČRo 1 – Radiožurnál, mikrofonním pultem informační-
ho rozhlasu.

Součástí vybavení velínu je také situační tablo tunelu.
Dálniční informační systém tunelu
Rozdělení napájení i ovládání značek odpovídá rozdělení obou tune-

lových tubusů na požární úseky. Značky jsou napájeny ze zajištěného
zdroje napájení z rozvaděčů dopravy umístěných v jednotlivých tune-
lových propojkách.

Měření pro řídicí systém
Pro přehlednost je popis systému rozdělen na deset částí podle jed-

notlivých typů čidel. Tento provozní soubor se zabývá detekcí
a měřením fyzikálních a chemických veličin vně a uvnitř tunelu,
v objektu PTO a trafostanice. Tyto informace jsou přenášeny na řídicí
systém tunelu a dále využívány pro provozní účely, diagnostiku, říze-
ní ventilace, dopravy atd.

Provozní soubor obsahuje tyto detektory a čidla:
● měření CO, NO a opacity v tunelu
● měření rychlosti proudění vzduchu v tunelu
● detekci mlhy před portály tunelu (na výjezdech)
● měření počtu otáček a vibrací na ventilátorech
● měření zaplavení v čerpací jímce kabelové chodby a čerpací jímce

kolektoru trafostanice

motion allowing the operator to enter the FM broadcasting of ČRo 1 –
Radiožurnál, and a microphone console of the public address system.   

Part of the management centre equipment is also a tunnel layout dis-
play board.

Motorway information system in the tunnel
The division of the power supply for traffic signs and their control

corresponds to the division of both tunnel tubes into fire compart-
ments. The signs are supplied with power from a secure power source,
from the traffic-purposes switchboards which are located in individu-
al tunnel cross passages.     

Measurements for the management system
For the purpose of lucidity, the description of the system is divided

into ten sections, according to individual types of sensors. This opera-
ting system deals with the detection and measurement of physical and
chemical quantities outside and inside the tunnel and inside the TUB
building and transformer station. This information is transmitted to the
tunnel management system to be further used for operating purposes,
diagnostics, ventilation control, traffic control etc.  

The operating system comprises the following detectors and sen-
sors: 

● measurement of CO, NO and opacity in the tunnel
● measurement of the air velocity in the tunnel
● detection of fog in front of the tunnel portals (at the exits) 
● measurement of rotational frequency and vibrations on fans
● measurement of inundation in the pumping sump in the cable cor-

ridor and the pumping sump in the utility duct in the transformer
station 

● measurement of temperature and relative humidity
● measurement of luminance for the purpose of the accommodation

illumination
● measurement of vehicle height 
● measurement of traffic parameters
● measurement of water pressure in the fire main
● energy measurements

ad 3) Small power communication equipment

Radio communications 
Radio communications in the Klimkovice tunnel are provided by

means of the “extension” of the radio signal for selected users from the
external environment to the tunnel tubes interior, where it cannot get
in a natural way.   

The system is designed to allow uninterrupted communication bet-
ween the management centre of individual services and mobile subsc-
ribers of this service during the passage between the outer and inner
environments and, at the same time, to allow parallel, simultaneous
operation at all installed frequencies. This requirement follows from
the characteristics of the use, where the greatest need for connection in
all radio networks exists during emergencies, when the radio traffic
cannot be coordinated and it can be assumed that all components of the
Integrated Rescue System (IRS) are in action simultaneously, all requ-
iring radio communications.      

Telephone communication – service telephone
The telephone communication system within the framework of the

Klimkovice tunnel construction allows the personnel providing tech-
nical services in the tunnel to communicate using a circuit with soc-
kets, which is connected to a branch exchange.     

ad 4) Power supply

HV/LV transformer station – technology 
The 22/0.4kV transformer station is located in a separate bricked

single-storey building with a basement housing cables. It is supplied
with power through two independent feeders running from a 22kV
power system operated by Severomoravská Energetika a.s. There are
2 pieces of 22/0.4kV, 1600kVa transformers in the station. The trans-
former station is divided into two separate distribution stations, HV
and LV, two separate transformer chambers and a separate measuring
room with a separate entrance dedicated to Severomoravská energeti-
ka a.s. The two transformers feed individually main LV switchboards,
which are calculated for their HV/LV output of 1600kVA.    

LV distribution system in the tunnel
This operating system comprises LV feeding switchboards and LV

distribution lines leading to all equipment sets.
The detailed design was based on the new concept of main feeder

lines and on the requirements contained in the technical specifications

Obr. 4 Brněnský portál s osvětlením plochy pro zásah IZS
Fig. 4 The Brno portal with the illumination of the IRS units mustering area
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TS98/2004. This is why cables with the class V of the operability
during a fire, according to the requirements of the standard ČSN IEC
60 331, are used for the main feeder lines. Cables feeding classified
equipment (specified in the Fire Safety Design), together with the
cable supporting structure meet the requirements of the testing speci-
fication ZP 27/2006 used for the determination of  classes of operabi-
lity of cables and supporting structures – systems – in the case of
a fire. The other cable lines are of the halogen-free type, with increa-
sed flame propagation resistance, according to the requirements of the
standard ČSN EN 50 266-2-2.

Backup power source
The supply of power for the classified equipment in the case of

a failure in the power supply from the public network is provided by
a rotational backup source, i.e. a diesel generating set + a rotational
UPS, see Fig. 2.  

The classified equipment comprises above all:  
● emergency and stand-by tunnel lighting 
● fire alarm and detection system (FADS)
● fire pumps in the transformer station
● heating cables for trace heating of the fire main in the tunnel
● jet fans in the tunnel and ventilation equipment in tunnel cross

passages
● SOS boxes and traffic signalling
● radio communications, CCTVs, public address system 
● information management and control systems
The uninterruptible power supply is usually provided by means of

independent sources combined with an accumulator set with adequate
capacity. Because of the requirement for sufficient capacity and the
demanding maintenance associated with the short lifetime, batteries
have become a critical element in terms of operational reliability. In
addition, when a fire which occurs in a tunnel hits an accumulator bat-
tery charging station, the disposal of accumulators destroyed by the
action of fire rescue brigades becomes a very arduous and time con-
suming task.       

For that reason, a barrier-free system of backup supply was used in
the tunnel, by means of the Energocentre NZ2® power generation
 system.

The Energocentre NZ2® is installed in a non-customary way –
above the tunnel, in the area of a terrain dome (in contrast with the
tunnels of the D8 motorway, where energy centres are installed at tun-
nel portals). Feeder cables supplying tunnel equipment lead through
a vertical utility shaft, to the centre of the tunnel body. The advanta-
ge of this variant is that the lengths of cables to all spots in the tunnel
are optimum and the ventilation of the energy centre is simple. The
firm capacity of the Energocentre NZ2® is 500 kVA. The total take
off, including the power for equipment with a lower degree of
 protection, is 1250kVA; it is provided by a Caterpillar diesel genera-
ting set.    

● měření teploty a relativní vlhkosti
● měření jasu pro akomodační osvětlení
● měření nadměrné výšky vozidel
● měření dopravních parametrů
● měření tlaku v požárním vodovodu
● energetická měření

ad 3) Slaboproudá komunikační zařízení

Rádiové spojení 
Rádiové spojení v tunelu Klimkovice je zajištěno „rozšířením“ rádi-

ového signálu pro vybrané uživatele z vnějšího prostředí do prostorů
tunelových trub, kam přirozenou cestou nemůže proniknout rádiový
signál. 

Systém je koncipován tak, že umožní spojení dispečerského centra
jednotlivých služeb s mobilními účastníky této služby bez přerušení
při přejezdu mezi vnějším a vnitřním prostředím a současně je navr-
žen tak, aby umožnil souběžný provoz na všech nainstalovaných kmi-
točtech současně. Tento požadavek vyplývá z charakteristiky použití,
kdy největší potřeba spojení na všech rádiových sítích je při mimo-
řádných událostech, kdy není možné koordinovat rádiový provoz a je
předpoklad, že zasahují všechny složky IZS současně s potřebou rádi-
ové komunikace. 

Telefonní spojení v tunelu – servisní telefon
Telefonní spojení v rámci stavby tunelu Klimkovice umožňuje spo-

jení pracovníkům zajišťujících technický servis v objektu pomocí
zásuvkového rozvodu napojeného na vedlejší pobočkovou ústřednu. 

ad 4) Energetika

Trafostanice VN/NN – technologická část
Trafostanice 22/0,4kV je umístěna v samostatném zděném jednopo-

dlažním objektu s kabelovým technickým suterénem. Je napájena
dvěma samostatnými přívody ze soustavy sítě 22kV SME a je osaze-
na 2 ks suchých transformátorů 22/0,4kV, 1600kVA. Trafostanice je
členěna na dvě oddělené rozvodny VN a NN, dvě oddělené trafoko-
mory a samostatnou místnost měření, s vlastním vstupem pro SME
(Severomoravská energetika, a. s.). Oba transformátory napájejí jed-
notlivě hlavní rozváděče NN, které jsou dimenzovány na jejich výkon
VN/NN 1600kVA. 

Rozvody NN v tunelu
Tento provozní soubor zahrnuje napájecí rozváděče NN a rozvody

NN pro veškerá technologická zařízení.
Realizační dokumentace vycházela z nové koncepce hlavních napá-

jecích rozvodů a z ustanovení TP98/2004. Proto jsou použity pro hlav-
ní napájecí rozvody kabely s funkční schopností při požáru podle ČSN
IEC 60 331 – „V“. Kabely napájející požárně vyhrazená zařízení
podle PBŘ vyhovují spolu s nosnou úložnou konstrukcí požadavkům
zkušebního předpisu ZP 27/2006 – Pro stanovení třídy funkčnosti
kabelů a kabelových nosných konstrukcí–systémů – v případě požáru.
Ostatní kabelové rozvody jsou provedeny jako bezhalogenové se 
zvýšenou požární odolností proti šíření plamene podle ČSN EN
50 266-2-2.

Záložní zdroj
Dodávka elektrické energie pro vybraná zařízení v případě výpadku

proudu z veřejné sítě je zajištěna točivým náhradním zdrojem el. ener-
gie – dieselagregátem (DA)+RUPS (rotační UPS) obr. 2.

Jde zejména o tyto spotřebiče:
● nouzové a náhradní osvětlení tunelu
● EPS
● požární čerpadla v TS
● topné kabely pro ohřev požárního vodovodu v tunelu
● proudové ventilátory v tunelu a zařízení VZT v tunelových pro-

pojkách
● SOS skříně a dopravní značení
● rádiové spojení, televizní okruhy, informační rozhlas
● řídicí informační a ovládací systémy
Obvykle se k zabezpečenému napájení používají nezávislé zdroje

doplněné akumulátorovou sadou o potřebné kapacitě. Vzhledem
k požadavku na dostatečnou kapacitu a nárokům na údržbu spojeným
s nízkou životností se baterie staly kritickým prvkem z hlediska pro-
vozní spolehlivosti. Navíc, pokud v tunelu dojde k požáru, který
zasáhne i akumulátorovou stanici, likvidace akumulátorů zničených
po zásahu hasičských sborů je velmi pracná a zdlouhavá.

Obr. 5 Kabelová šachta s požárním vodovodem do tunelové propojky 3
Fig. 5 The cable shaft with the fire main leading to the cross passage TS3 
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The Energocentre NZ2® is a compact system, which has, from the
user point of view, the following three points of connection: the ent-
rance from the public network, the fuel tank filler neck and the outlet
for the loading. Critical circuits (see above) are backed up by the MNN
module for uninterruptible supplies, which works on the  principle of
a mechanical accumulator of energy (a flywheel). The module provides
uninterrupted supply of electric power of 500kVA even when microfa-
ilures or a short-term drop in voltage occur across the network. When
the mains failure is longer, the diesel generating set is automatically
started. It feeds the above-mentioned circuits, but also other tunnel equ-
ipment (the lighting, ventilation) for the necessary time, until the volta-
ge within the public network is reinstated. The fuel tank of the diesel
generating set is calculated for 8-hour operation as the minimum.

The MNN module is a representative of a completely new generati-
on of backup power sources: a rotating accumulator of energy –
a flywheel with the circumferential speed bordering with the speed of
sound, supported by a magnetic bearing in a vacuum.    

All parts of the Energocentre NZ2® are designed for the operation in
non-airconditioned conditions, including subzero temperatures.
Special rooms, such as those used for UPS battery sources, are not
required. The MNN module can be installed in a room for a diesel
generating set, an LV substation, utility rooms or anywhere else. The
Energocentre NZ2® operation is unattended. The required information
about the operation is communicated through the remote monitoring
system to the operator’s equipment management centre.   

Protection against stray currents 
The tunnel is equipped with test points allowing the measurement of

stray currents. Based on the results of the measurements conducted
during the course of the construction, a passive protection system 
was additionally installed, consisting of a sacrificial anode (roughly 
4 x 10m of rails).

ad 5) Lighting

The lighting was designed in compliance with the requirements of
the above-mentioned specifications TS 98 and a technical illumination
study which is based on the C.I.E. (the International Committee for
Illumination) recommendation 88/1990 or 2004.

Tunnel lighting systems are controlled from the relating manage-
ment system by means of luminance meters installed in front of tunnel
portals or manually from the lighting switchboard.   

Accommodation lighting 
The accommodation lighting of the tunnel is designed to illuminate

transition zones in an about 300 – 350m long section at the tunnel ent-
rance (viewed in the direction of traffic). This length corresponds to
the ability of driver’s eyes to adapt. The lighting is solved by means of
two rows of counter beam, asymmetrical vacuum tube luminaires,
which are installed under the ceiling, above traffic lanes. For bi-direc-
tional traffic, there is additional counter beam accommodation lighting
above the fast traffic lane, at the end of the tunnel tube.      

Interior tunnel lighting 
The interior tunnel lighting is designed to illuminate the entire tun-

nel. It is installed on the tunnel central axis. The lighting is provided by
counter beam, symmetrical vacuum tube luminaires, which are instal-
led at uniform spacing. The interior tunnel lighting luminaires which
are installed in SOS cabins, tunnel cross passages and the lay-by, are
equipped with white light emitting halogen lamps. The object of the
lighting is the entire adjacent section, not the particular equipment.
These luminaires are not equipped with dimming ballast; they provide
the light throughout a day, at the full luminous power (see Fig. 3).

The interior tunnel lighting is supplied with power from the tunnel
cross passages, within the framework of individual disconnectable
sections, from the uninterruptible power source.  

Emergency tunnel escape lighting
The emergency tunnel lighting system consists of LED fixtures,

which are installed in niches in the side walls of the tunnel tubes, at
a height of 0.9m above the walkway level, at 12m spacing. This ligh-
ting is fed from an independent RUPS uninterruptible power source.   

Cross passage lighting
The lighting of cross passages is permanent, round-the-clock, from

the RUPS uninterruptible power source. The lighting of the substati-
ons is by means of non-backed up fixtures controlled by switches, with
additional two emergency lighting fixtures which are controlled by the
management system and fed from the RUPS. 

Na tunelu byla proto použita bezbateriová metoda záložního napá-
jení pomocí energocentra NZ2®. 

Energocentrum NZ2® je instalováno atypicky nad tunelem v oblasti
terénního vrchlíku (na rozdíl od tunelů na dálnici D8, kde jsou ener-
gocentra instalována v portálech tunelu). Přívodní kabely pro napáje-
ní technologie vedou vertikální technologickou šachtou do středu
tunelového tělesa. Výhodou této varianty jsou optimální délky kabe-
lů ke všem místům v tunelu a jednoduchá vzduchotechnika energo-
centra. Zabezpečený výkon energocentra NZ2® je 500 kVA. Celkový
odběr včetně technologií s nižším stupněm zabezpečení je 1250 kVA
a je zajištěn dieselagregátem Caterpillar. 

Energocentrum NZ2® je kompaktní systém, který z pohledu uživa-
tele má tři připojovací body: vstup z veřejné sítě, plnicí hrdlo palivo-
vé nádrže a výstup pro zátěž. Důležité obvody (viz výše), jsou zálo-
hovány modulem nepřetržitého napájení (MNN), který pracuje na
principu mechanického akumulátoru energie (setrvačníku). Tento
modul zajistí nepřetržitou dodávku elektrického výkonu 500 kVA i při
mikrovýpadcích nebo krátkodobém poklesu napětí v síti. Je-li výpa-
dek napětí v síti delší, dojde k automatickému startu dieselagregátu,
který uvedené obvody, ale i další technologie (osvětlení, ventilace)
v tunelu napájí potřebnou dobu, než se napětí ve veřejné síti obnoví,
přičemž palivová nádrž DA je dimenzována na min. 8 hod. provozu.

Modul MNN je představitelem zcela nové generace záložních ener-
getických zdrojů: rotující akumulátor energie–setrvačník s obvo -
dovou rychlostí na hranici rychlosti zvuku na magnetickém ložisku ve
vakuu. 

Všechny části energocentra NZ2® jsou určeny pro provoz v ne -
klimatizovaném prostředí včetně teplot pod bodem mrazu. Není třeba
nárokovat zvláštní místnosti, jako je tomu u bateriových zdrojů UPS.
Modul MNN lze umístit do strojovny dieselagregátu, rozvodny NN,
technologických prostor, kamkoli. Energocentrum NZ2® pracuje bez
obsluhy. Potřebné informace o provozu jsou sdělovány prostřednic-
tvím dálkového monitoringu na technologický dispečink provozova-
tele. 

Ochrana proti bludným proudům
Tunel je vybaven kontrolními body pro měření bludných proudů. 

Na základě měření během výstavby byla doplněna pasivní ochrana tzv.
obětovanou anodou (cca 4 x 10 m kolejnic).

ad 5) Osvětlení

Osvětlení je realizováno v souladu s výše citovanými TP 98
a světelně technickou studií, která vycházela z doporučení C.I.E.
88/1990, resp. 2004 (doporučení Mezinárodní komise pro osvětlení).

Ovládání osvětlovacích soustav tunelu je z navazujícího ŘS pomocí
jasoměrů umístěných před portály tunelu, případně ručně z rozváděče
osvětlení.

Akomodační osvětlení
Akomodační osvětlení tunelu slouží pro osvětlení přechodových

pásem ve vstupní části tunelu asi 300–350 m, odpovídající adaptační
schopnosti očí řidičů, a je řešeno pomocí dvou řad výbojkových asy-
metrických protisměrných svítidel umístěných pod stropem tunelu nad
jízdními pruhy, vždy ve vstupní části ve směru jízdy. Pro obousměrný
provoz je realizováno protisměrné přídavné akomodační osvětlení, na
konci tubusu nad rychlým jízdním pruhem. 

Průjezdní osvětlení 
Průjezdní osvětlení tunelu sloužící pro osvětlení celého tunelu umís-

těné ve středové ose tunelu je realizováno pomocí výbojkových syme-
trických svítidel umístěných v rovnoměrných roztečích. Svítidla 
průjezdního osvětlení umístěná u SOS skříní a tunelových spojek včet-
ně zálivu jsou vybavena halogenovou výbojkou bílého světla. Ne -
nasvěcuje se přímo příslušné zařízení, ale celý přilehlý úsek. Tato sví-
tidla nejsou vybavena tlumivkou pro stmívání svítidel, ale naopak svítí
po celý den na plný světelný výkon, obr. 3. 

Průjezdní osvětlení tunelu je napájeno z tunelových spojek v rámci
jednotlivých vypínatelných úseků, ze zálohovaného bezvýpadkového
zdroje el. energie.

Nouzové únikové osvětlení 
Nouzové osvětlení tunelu je tvořeno LED svítidly, osazenými do nik

v bocích tunelových trub ve výšce 0,9 m nad chodníkem a s roztečí
svítidel 12 m. Toto osvětlení je napájeno z nezávislého, zálohovaného
zdroje napájení elektrické energie RUPS.
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Osvětlení propojek
Osvětlení propojek je trvalé 24 hodin ze zálohovaného bezvýpad-

kového zdroje RUPS. V rozvodnách je osvětlení řešeno pomocí nezá-
lohovaných svítidel ovládaných vypínači doplněnými o dvě nouzová
svítidla řízená pomocí ŘS a napájená přes RUPS. 

Venkovní osvětlení
Venkovní osvětlení je umístěno jak na vjezdu, tak i na výjezdu

z tunelu. Venkovní osvětlení má shodnou funkci jako akomodační
osvětlení v tunelu.

Doplňková osvětlovací soustava
Doplňková osvětlovací soustava slouží pro nasvícení technických

objektů ležících mimo dosah venkovního osvětlení a nasvětlení plochy
pro zásah jednotek IZS (Integrovaného záchranného systému), obr. 4.

ad 6) Vzduchotechnika

Hlavní větrání tunelu – proudové ventilátory
Hlavní větrání tunelu zajišťuje provozní a požární větrání

v dopravním prostoru tunelu pomocí proudových axiálních ventilátorů
umístěných v tunelu. Koncepce větrání tunelu Klimkovice je navržena
jako systém podélného větrání dvou jednosměrných dvoupruhových
tunelů. Nucený přívod nebo odvod vzduchu je realizován skrze portá-
ly tunelu. Je zde osazeno 16 reverzních proudových ventilátorů. 

Větrání tunelových propojek
V každé propojce jsou umístěny dva axiální jednosměrné ventiláto-

ry a čtyři požární klapky. 
Větrání rozvoden v tunelu
Součástí objektu trafostanice je vzduchotechnická jednotka, která

dopravuje čerstvý vzduch do prostoru pod kabelovou šachtou
v propojce TS3. Dále vzduch pokračuje přes požární stěnové uzávěry
do rozvoden L3 a P3. Současně z propojky TS3 je část čistého vzdu-
chu dopravována ventilátorem do rozvoden umístěných v propojkách
TS1, TS2, TS4, TS5, kde je stejně jako u TS 3 trvale udržován přetlak
oproti ostatním částem tunelu. 

Větrání řídicí podústředny (PTO)
Součástí větrání PTO jsou dvě chladicí kazetové podstropní SPLIT

jednotky, které zajišťují částečné cirkulační chlazení vzduchu
v místnosti slaboproudu. 

Větrání trafostanice a rozvoden
Větrání je realizováno dvěma axiálními stěnovými ventilátory. 

ad 7) Vodní hospodářství

Čerpací stanice požární vody a požární vodovod
Čerpací stanice zajišťuje dopravu vody v požadovaném množství

a tlaku do trubního rozvodu v tunelu a je umístěna v objektu trafosta-
nice. Provoz této ATS (automatické tlakové stanice) je automatický
a autonomní. ŘS tunelu pouze monitoruje provozní a poruchové stavy. 

Požární vodovod je veden od objektu trafostanice kabelovou chod-
bou a šachtou (obr. 5) do tunelové propojky č. 3 a odtud je vyveden do
tunelu. Celý systém požárního vodovodu v tunelech je zaokruhován
a dimenzován na provozní tlak až 10 bar. Na vodovodu jsou zhruba po
100 m vysazeny požární hydranty.

ZÁVĚR

Celé technologické vybavení, na jehož realizaci se velkou měrou
podílela vedle Metrostavu, a. s. také firma Eltodo EG, a. s., prošlo před
uvedením díla do zkušebního provozu řadou prohlídek, zkoušek
a cvičení Integrovaného záchranného systému (IZS). Od prosince roku
2007 se prováděly technické prohlídky a individuální funkční zkouš-
ky, které byly na konci února završeny komplexními funkčními zkouš-
kami (KFZ) za účasti Hasičského záchranného sboru Morav sko -
slezského kraje (HZS MSK). V průběhu měsíce března roku 2008 byly
realizovány požadavky HZS MSK plynoucí z KFZ a probíhala přípra-
va na předání a převzetí díla. Provozuschopnost tunelu byla v rámci
zkušebního provozu s vyloučením veřejnosti opětovně prověřena
v polovině dubna taktickým cvičením IZS.

Dálniční tunel Klimkovice celkové délky 1077 m (tubus PTT)
a 1088 m (tubus LTT) byl slavnostně otevřen 6. 5. 2008 spolu
s navazujícími úseky dálnice D47 (budoucí D1) v délce 11,677 km,
stavby 4707 Bílovec–Ostrava (Rudná). 

VÍT STREJČEK, vit.strejcek@metrostav.cz,
DIPL.TECH. MICHAL ROBEK, michal.robek@metrostav.cz,

METROSTAV, a. s., divize 9,
ING. PETR ŠMÍDA, smidap@eltodo.cz, ELTODO EG, a. s.

Recenzoval: Doc. Ing. Juraj Spalek, Ph.D.

Outdoor lighting
The outdoor lighting is installed both at the tunnel entrances and the

tunnel exits. The outdoor lighting function is the same as that of the
accommodation lighting inside the tunnel.  

Supplementary lighting system
The supplementary lighting system is designed to illuminate struc-

tures lying beyond the reach of the outdoor lighting and the mustering
area for the units of the Integrated Rescue System (see Fig. 4).  

ad 6) Ventilation
The main tunnel ventilation – the jet fans
The main ventilation system of the tunnel provides the operating and

fire ventilation in the roadway space by means of axial jet fans instal-
led in the tunnel. The Klimkovice tunnel ventilation concept is desig-
ned as system of longitudinal ventilation of two unidirectional double-
lane tunnel tubes. Forced supply or exhaust of air is through tunnel
portals. There are 16 reversible jet fans installed in the tunnel.       

Ventilation of tunnel cross passages
There are two unidirectional axial fans and four fire dampers in each

cross passage.  
Ventilation of substations in the tunnel
Part of the transformer station structure is a ventilation unit supply-

ing fresh air to the space under the cable shaft in the cross passage
TS3. The air then proceeds through fire shutters installed in the walls
to the L3 and P3 substations. Concurrently, a portion of the fresh air is
supplied from the cross passage TS3 to the substations located in the
cross passages TS1, TS2, TS4 and TS5, where permanent positive
pressure, compared with the other parts of the tunnel, is maintained
similarly to the pressure in TS3.  

Ventilation of the subsidiary management centre (the TUB)
Part of the TUB ventilation are two ceiling cassette cooling Split

System units, which provide partial cooling of the air in the low volta-
ge switchboard room.    

Ventilation of the transformer station and substations
The ventilation is provided by two axial wall fans. 

ad 7) Water management

Fire water pumping station and fire main
The pumping station, which is located in the transformer station

structure, provides the transport of water in the required amount and
pressure to the fire piping system in the tunnel. The operation of this
air-chamber pumping station (boosting plant) is automatic and autono-
mous. The tunnel management system only monitors the operating and
failure states.      

The fire main runs from the transformer station room, through the
cable corridor and cable shaft (see Fig. 5) to the tunnel cross passage
#3 and from the passage leads to the tunnel. The whole fire main sys-
tem forms a circuit and is calculated for the operating pressure of up
to 10 bar. There are fire hydrants on the water main, roughly every
100m.  

CONCLUSION

All tunnel equipment, which was installed by Metrostav a.s. in close
collaboration with Eltodo EG, a.s., had passed through numerous
inspections, tests and exercises of the Integrated Rescue System (IRS)
units before the commissioning could start. Engineering examinations
and individual operation tests were conducted from the end of
December 2007. They ended by Comprehensive Operation Tests
(COT), which were carried out in the presence of the Fire Rescue
Brigade of the Moravian-Silesian Region (FRB MSR). During March
2008, the requirements of the FRB MSR following from the COT were
fulfilled and the works were being prepared for the final acceptance.
The tunnel readiness for operation was repeatedly checked in the
middle of April 2008, during the commissioning period, with the pub-
lic excluded, by means of a tactical exercise of the IRS. 

The Klimkovice motorway tunnel, with the total lengths of the RTT
and LTT of 1077m and 1088m respectively, was inaugurated on 6th
May 2008, together with the adjacent 11.677km long stretches of the
D47 motorway (the future D1) of construction lot 4707 Bílovec –
Ostrava (Rudná).   

VÍT STREJČEK, vit.strejcek@metrostav.cz,
DIPL.TECH. MICHAL ROBEK, michal.robek@metrostav.cz,

METROSTAV, a. s., divize 9,
ING. PETR ŠMÍDA, smidap@eltodo.cz, ELTODO EG, a. s.
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ÚVOD

Druhá polovina roku 2007 byla ve znamení zahájení rozsáhlé povrcho-
vé stavební činnosti ve spodní částí Václavského náměstí v centru Prahy
spojené s výstavbou Kolektoru Václavské náměstí. Důvodem jsou pří-
pravné práce na přeložkách inženýrských sítí a na statickém zajištění hor-
ninového prostředí jako nutný předpoklad pro následné zahájení razicích
prací v podzemí v letech 2008–2009.

V následujících oddílech článku bude zdůvodněno navržené komplexní
řešení, objasněna koncepce dokončení kolektorizace v této části městské-
ho centra a popsán nástin geotechnické problematiky, jakož i technického
řešení jednotlivých kolektorových tras, z nichž je stavba složena.

CHARAKTERISTIKA INFRASTRUKTURY

Zájmové území Václavského náměstí a přilehlých ulic k jeho spodní
části je zařazeno jako nejtypičtější centrální městská oblast Prahy s výrazně
celoměstskou funkcí, čemuž odpovídá soubor značných kulturně-historic-
kých a společenských hodnot, jakož i význam a atraktivita zástavby.
Celoměstský charakter území se projevuje i v technické infrastruktuře.
Proto jsou zde nejen spotřební sítě, ale též i velmi četné rozvodové
a tranzitní sítě kabelové i trubní vyšších řádů, které jsou situovány jednak
úložně v zemi, jednak soustředěně v samostatných kanálech budovaných
při výstavbě metra (stanice Můstek). K tomu přistupuje jako nedotknutel-
ná síť kanalizačních stok. Tyto jednoúčelové kanály po 30 letech funkce
jejich vnitřního vybavení již plně nevyhovují podmínkám kladeným na
bezpečný provoz a na zkvalitnění funkce technické infrastruktury, která je
v úložných vedeních v některých případech na hranici životnosti. Za této
situace narůstají další výkopy řešící buď neplánované havarijní stavy sítí,
nebo jejich plánovanou obnovu, čímž dochází k opakovanému narušování
již tak ohrožovaného životního prostředí a provozu města. Proti této sku-
tečnosti je postavena alternativa ekologického řešení regenerace technické
infrastruktury formou jejich uložení do podzemních chodeb – kolektorů,
v nichž je zajištěna průběžná kontrola funkčnosti všech médií, bezpečnost
provozu a bezkolizní opravy případných poruch, jakož i položení nových
kapacitnějších sítí.

ROZSAH STAVBY A NAPOJENÍ NA OSTATNÍ 
KOLEKTOROVOU SÍŤ

V předmětné lokalitě jsou v současné době dokončeny a provozovány,
resp. dokončovány systémy distribučních kolektorů 3. kategorie, jimiž jsou
do všech objektů přilehlé povrchové zástavby přiváděny jednotlivá média
– voda, plyn, silnoproudé a sdělovací kabely. Tyto nové trasy plně odpoví-
dají platným normám a provozním řádům provozovatele – viz situaci
zájmové oblasti na obr. 1.

Výstavbou Kolektoru Václavské náměstí budou propojeny stávající pro-
vozované systémy v přilehlých ulicích: Kolektor Příkopy a Kolektor
Vodičkova (bezprostředně navazující na systém Kolektoru C I.A
v Jindřišské ulici). To umožní nejen zokruhování sítí, ale zejména napoje-
ní všech objektů přilehlé povrchové zástavby na podzemní rozvody sítí.
Celá stavba je složena ze 3 samostatných celků, které se odlišují jednak
dispozičním uspořádáním, jednak náplní funkčního využití. Tomu odpoví-
dá i diferencovaný stavební záměr. Vzhledem k vzájemné úzké stavebně-
-technické i technologické provázanosti jednotlivých částí stavby je nutné
její návrh a realizaci chápat jako koordinovaný celek. Dílčí části stavby
jsou označeny jako trasy

„A“ – Modernizace kabelového kanálu při levé straně náměstí
„B“ – Nová kolektorová trasa na levé straně náměstí 
„C“ – Oprava stávajícího vodovodního kanálu na kolektor 
Situační schéma tras je uvedeno na obr. 2.

INTRODUCTION

The second half of 2007 saw the beginning of extensive constructi-
on activities at the surface level of Wenceslas Square, in the centre of
Prague, which related to the “Wenceslas Square Utility Tunnel” pro-
ject. They comprised preliminary work on relocations of utility infrast-
ructure networks and stabilisation of the rock environment, as
a prerequisite for the subsequent commencement of underground exca-
vation, planned for the 2008-2009 period of time.         

The chapters of the paper below contain the substantiation of the
proposed comprehensive solution, the clarification of the concept of
the completion of the network of utility tunnels in this part of the city
centre and the outline of geotechnical problems and the engineering
solution for individual parts of the utility tunnel routes the project con-
sists of.    

UTILITY INFRASTRUCTURE CHARAKTERISTICS

The area of operations in Wenceslas Square and streets adjacent to
the lower part of the square is considered to be the most typical area of
the Prague centre, having a significant city-wide function. This fact is
confirmed by the set of remarkable cultural and historic values as well
as importance and attractiveness of the existing buildings. The city-
wide character of the area has shown up even in the utility infrastruc-
ture network. This is why there are not only consumer networks there
but also numerous distribution and transit networks, both cable lines
and pipelines of higher orders, which are either buried or located joint-
ly in separate ducts, which were built during the construction of the
metro (Můstek Station). In addition, there is an untouchable network
of trunk sewers there. After 30 years of the use of their internal equip-
ment, the single-purpose ducts do not fully satisfy the conditions for
safe operation and improved quality of the utility infrastructure net-
works in underground ducts, which are, in some cases, at the end of
their useful life span. In this situation, new trenches are excavated to
solve either unplanned emergency conditions of the networks or plan-
ned refurbishment of the networks. Thus repeated events occur which
disturb the environment and the life in the city, which are threatened
even without these events taking place. There is an alternative capable
of dealing with this reality in an environmentally friendly way of the
refurbishment of the utility networks. It is based on the placement of
the lines in underground corridors – utility tunnels, where continuous
checks on the functionality of all lines, operational safety, collisionless
removing of contingent defects as well as installation of new, higher-
capacity networks are possible.

THE PROJECT EXTENT AND CONNECTION 
TO THE REMAINING NETWORK OF CABLE TUNNELS

In the location in question, there are currently 3rd category systems
of distribution utility tunnels which are either completed, operated or
being completed. These tunnels carry individual media, i.e. water and
gas pipelines, power cables and weak-current cables, to all surface
buildings existing along the tunnel route. The new routes are in full
compliance with valid standards and operating instructions issued by
the operator – see the layout of the area of operations in Fig. 1.

The Wenceslas Square Utility Tunnel project is intended to provide
the connection between the operating systems existing in adjacent stre-
ets, i.e. the Příkopy Utility Tunnel and Vodičkova Utility Tunnel
(which directly joins the C I.A Utility Tunnel system in Jindřišská
Street). This arrangement will allow not only the development of cir-
cuits of the networks but also, above all, the connection of all adjacent

KOLEKTOR VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – CESTA K ŘEŠENÍ REGENERACE
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V CENTRU PRAHY

WENCESLAS SQUARE UTILITY TUNNEL – AN APPROACH TO DEALING 
WITH REGENERATION OF PUBLIC UTILITIES IN THE CENTRE OF PRAGUE 
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surface buildings to the underground utility networks. The whole pro-
ject consists of 3 independent units, which differ from each other in the
interior layout and the function. The conceptual design is, therefore,
differentiated accordingly. With respect to the close relationships bet-
ween the civil works and tunnel equipment, the design and implemen-
tation of the project must be viewed as a coordinated block. Partial
segments of the project are marked as the following routes:

„A“ – Modernisation of the cable duct running along the left side of
the square

„B“ – A new utility tunnel route running along the left side of the
square 

„C“ – Conversion of the existing water supply canal to a utility tunnel
The layout of the routes is shown in Fig. 2.

ENGINEERING GEOLOGICAL AND HYDROGEOLOGICAL 
CONDITIONS 

Engineering geological conditions
The encountered environment consists of Quaternary sediments for-

ming a flood-plain terrace, with the Ordovician shale bedrock found at
a depth of 14 – 15m. Owing to the Prague Fault zone which was
encountered in the lower part of the square, near Můstek, there are
numerous alternations of individual strata of shales which significant-
ly differ from each other in terms of physical and mechanical proper-
ties (ranging from the hardest Skalec and Šárka Shales to the least
favourable Bohdalec Shale). The underground structures being desig-
ned reach this environment only in a very limited extent, namely the
branching shafts on the Vodičkova Street Utility Tunnel which get into
contact with it.      .

The fluvial terrace deposits, which form the environment in which
most of the underground structures in question are located, are found
under a variable, 3-4m thick, layer of made ground. The ground envi-
ronment, formed by Quaternary deposits, consists of sand, sandy gra-
vels and gravels with admixture of sand. Sands prevail in upper layers,
whereas the proportion of the gravel fraction and numerous boulders
increases toward the base. The proportion of cohesive materials radi-
cally decreases toward the base; at the base, there are incohesive mate-
rials with a smaller proportion of finer fractions, featuring significant
permeability.           

Hydrogeological conditions
The water table, which forms a continuous horizon within the envi-

ronment consisting of gravel-sands and, above all, gravels, is found at
a depth under the terrain surface varying from 11 to 12.5m (with the
depth under the surface growing in the direction of the descending ter-
rain morphology, i.e. from the mid point of Wenceslas Square toward
Můstek). Thus it forms an about 1.5-3m thick aquifer at the base of

Obr. 1 Situace zájmové oblasti – provozovaná síť kolektorů
Fig. 1 Layout of the area of operations – operating network of utility tunnels

Obr. 2 Situační schéma Kolektoru Václavské náměstí 
Fig. 2 Layout of the Wenceslas Square Utility Tunnel

Kolektor Václavské nám. – trasy A, B, C
Wenceslas square utility tunnel – routes A, B, C
Provozované kolektory spotřební 3. kategorie
3rd category consumption utility tunnels in operation
Provozované kolektory spotřební 2. kategorie
2nd category consumption utility tunnels in operation

Trasa A - provozovaný kolektor
Route A - Utility tunnel in operation
Trasa B - provozovaný kolektor
Route B - Utility tunnel in operation
Trasa C - provozovaný kolektor
Route C - Utility tunnel in operation

Provozované kolektory
Utility tunnels in operation
DP metro (podchody Můstek / Václavské nám.)
Metro (undrepass Můstek / Wenceslas Square)
Povrchová zástavba
Surface development
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Quaternary gravels, within an environment featuring significant inter-
stitial permeability. The water table level is influenced by the level of
the Vltava River. The water level fluctuation due to the variable water
level in the river is reported not to exceed 0.5m. The general direction
of the flow is reported to be NNW, i.e. crossing the proposed utility
tunnel at a slight angle. Therefore, the tunnel creates an obstacle to the
groundwater flow. Although, it follows from geological monitoring
documents that the range of the fluctuation of the water table levels is
even wider due to the broader context of atmospheric conditions in
certain periods of time, for example the increased levels during the
2002 floods. The impact of the underground structures which were
constructed in the location during previous decades (the metro lines
A and B, utility tunnels, deepening of basements during reconstructi-
ons of surface buildings etc.) was nonnegligible. 

„A“ – MODERNISATION OF THE CABLE DUCT

The circular cable duct forms a network with a branched layout,
with the total length reaching 700m. The only operation having the
character of civil work was the maintenance of the interior, without
any intervention in the load-bearing structure of the duct and without
any influence on the ground surface. The civil works consisted of the
installation of new steel structures in the duct and the locally perme-
able lining. Particular stress was put on the equipment, where the exis-
ting, unsatisfactory system of measurement and monitoring of the
function and operation was replaced by a new monitoring and fire equ-
ipment system.    

„B“ – NEW UTILITY TUNNEL ROUTE

The new route is located on the left side of Wenceslas Square, wit-
hin the space of the pavement. The axis of the route is at a distance of
7.5 – 8m from building fronts; the distance is reduced to 4m only along
a short stretch. In the middle of the square, the route is connected to
the terminal shaft of the Vodičkova Street Utility Tunnel branch, while,
on the other end, at Můstek, it passes under the existing pedestrian sub-
way and connects the Příkopy Utility Tunnel. In addition, the route is
connected to both neighbouring routes A and C via 3 short transverse
branches. The aggregate length, including the branches, connections to
other routes and connections to 8 adjacent buildings, reaches 330m.  

The horizontal alignment of this route is its particularity. It is limi-
ted by the deep foundation base of the parking lift in front of Darex
building, which is located in the pavement. If the vertical alignment,
which is deep by itself (about 14.5m under the surface, near adjacent
buildings) was not to be further deepened, it was necessary to excava-
te the tunnel with two headings moving from two shafts (sunk from the
surface) toward each other so that the optimum excavation procedures
and stabilisation of the overburden could be guaranteed.   

This condition, which is predetermined owing to the “bottle neck”
under the parking lift, resulted in the actual splitting of the excavation.
The shorter portion (70m long) was added, in terms of the constructi-
on work, to the Vodičkova Street Utility Tunnel. This stretch was exca-
vated as long ago as 2004, with the underpinning of two adjacent buil-
dings being carried out in advance using jet grouting. The excavation
has since been supported only by a temporary lining; the completion
of the route will be possible only when an about 100m long section of
the excavation, heading from the other shaft (found in the lower part
of the square, in front Koruna and Diamant buildings), is finished.        

The proposal which resulted from the limited options for the locations
of the initial workings to provide access for all underground activities
was that only a single shaft be sunk from the surface (shaft S49) in front
of Koruna and Diamant buildings. The foundation base of the shaft is
15m under the surface, the load-bearing structure is in a box formed by
inclined pile walls so that the plan area of temporary works is minimised.

The horseshoe shaped profile with vertical walls which is designed
for the utility tunnel corresponds to the predicted number of networks
to be installed in the tunnel, requiring a minimum net cross section of
2.6 x 3.35m. The primary lining design consists of a well-proven com-
bination of colliery arches and shotcrete, supplemented by roof cano-
pies formed by jet grouted, splayed arches installed ahead of the exca-
vation face. This extension is applied, within the layout, for the bran-
ching of the networks to the building connections. The excavated cross
sectional area varies over a range between 12.5 to 19.8m2.         

The excavation is divided into separate modules (at the average
length of 7.8m). The excavation sequence will consist of 2 benches.

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY

Inženýrskogeologické poměry
Zastižené prostředí náleží ke kvartérním sedimentům údolní terasy, pod

nimiž je v hloubce 14–15 m skalní podloží tvořené ordovickými břidlice-
mi. Vzhledem k zastiženému pásmu pražského zlomu v dolní části náměs-
tí poblíž Můstku se v podloží četně střídají jednotlivé vrstvy břidlic znač-
ně odlišné svými fyzikálními i mechanickými vlastnostmi (nejpevnější
skalecké a šárecké až nejméně příznivé bohdalecké). Do tohoto prostředí
zasahují navrhované podzemní konstrukce jen ve velmi omezené míře, a to
v kontaktu se šachtami odbočujícími z Kolektoru Vodičkova.

Terasové fluviální sedimenty – prostředí, v němž je situována převážná
část dotčených podzemních objektů – se nacházejí pod proměnlivou 3–4m
vrstvou navážek. Horninové prostředí kvartérních sedimentů je tvořeno
písky, písčitými štěrky a štěrky s příměsí písku. Ve svrchních polohách pře-
vládají písky, směrem k bázi přibývá štěrková frakce a četné valouny. Podíl
soudržných materiálů směrem k bázi radikálně klesá, při bázi jsou nesoudrž-
né materiály se značnou propustností, s menším podílem jemnějších frakcí.

Hydrogeologické poměry
Hladina podzemní vody vytvářející souvislý horizont v prostředí štěrko-

písků a zejména štěrků probíhá zhruba 11–12,5 m pod úrovní terénu s nižší
kótou klesající analogicky s morfologii terénu od středu Václavského
náměstí směrem k Můstku. Vytváří tak cca 1,5–3m zvodeň při bázi kvar-
térních štěrků v prostředí se značnou průlinovou propustností. Úroveň hla-
diny je ovlivňována hladinou vody ve Vltavě. Rozkyv hladin daný pro-
měnlivým stavem vody v řece je udáván v rozmezí 0,5 m. Generelní směr
proudění je udáván jako SSZ, tedy mírně šikmo vůči ose navrhovaného
kolektoru, který tak částečně vytváří překážku v proudění podzemní vody.
Z materiálů geologického sledování však vyplývá i větší obor hladin daný
širšími souvislostmi s atmosférickými poměry pro určitá časová období –
příkladem byly zvýšené stavy při povodních v roce 2002. 

Nezanedbatelný vliv na úrovni hladiny podzemní vody mají budované
podzemní objekty v lokalitě v průběhu minulých desetiletí (metro – trasa
A a B, kolektory, prohlubování suterénů při rekonstrukcích povrchových
objektů ap.).

„A“ – MODERNIZACE KABELOVÉHO KANÁLU

Kruhový kabelový kanál vytváří rozvětvenou situační síť o celkové délce
700 m. Charakterem stavebních prací byla pouze vnitřní údržba bez zásahu
do nosného statického systému kanálu a bez vlivu na povrch. V jejich rámci
došlo k úpravě ve vnitřním vybavení novými ocelovými konstrukcemi, jakož
i k dotěsnění lokálně propustného ostění. Hlavní důraz byl kladen na techno-
logickou část, v níž bylo nahrazeno stávající již nevyhovující měření
a sledování funkce a provozu novým monitoringem a požárním vybavením. 

„B“ – NOVÁ KOLEKTOROVÁ TRASA

Nová trasa je situována na levé straně Václavského náměstí v prostoru
chodníku. Vzdálenost její osy od průčelí objektů je 7,5–8 m, pouze na krat-
ším úseku je snížena na 4 m. Ve středu náměstí trasa navazuje na koncovou
šachtu odbočné větve Kolektoru Vodičkova, na opačné straně u Můstku je
vedena pod stávajícím podchodem a napojuje se na Kolektor Příkopy.
Kromě toho je 3 krátkými příčnými větvemi propojena s oběma sousední-
mi trasami A a C. Celkovou délka včetně odbočných větví, propojů
s ostatními trasami a přípojek k 8 objektům přilehlé zástavby činí 330 m. 

Specifikem této trasy je její výškové uspořádání, které je limitováno hlu-
bokou základovou spárou autovýtahu před objektem Darex předsazeného
v chodníku. Nemá–li být ještě více prohlubována již tak hluboká niveleta
(cca 14,5 m pod terénem v blízkosti přilehlé zástavby), je třeba pro zajiš-
tění optimálních postupů ražeb a statického zajištění jejich nadloží při-
stoupit k realizaci prací protisměrným postupem ze dvou šachet hloube-
ných z povrchu. 

Tato podmínka předurčená výškovým „hrdlem“ pod autovýtahem vedla
k faktickému rozdělení razicích prací tak, že kratší 70m část byla stavebně
přičleněna ke Kolektoru Vodičkova, v jehož rámci byla již v roce 2004 vyra-
žena za předstihového podchycení 2 přilehlých objektů tryskovými injektá-
žemi. Od té doby je výrub zajištěn pouze provizorním ostěním a definitivní
dokončení trasy bude možné až po protisměrném doražení cca 100m úseku
ze šachty před objekty Koruna a Diamant ve spodní části náměstí. 

Z omezených možnosti pro situování úvodních děl jako přístupových
míst pro všechny práce v podzemí vyplynul návrh jediné hloubené šachty
z povrchu – šachty Š49 před Korunou a Diamantem. Základová spára
šachty je 15 m pod terénem, nosná konstrukce je v šikmých pilotových stě-
nách, aby se minimalizoval zábor na povrchu.

Navržený podkovovitý profil kolektoru se svislými stěnami odpovídá
výhledovému počtu uložených sítí, z čehož rezultuje min. světlý průřez 
2,6 x 3,35 m. Technologie výstavby je v provizorním ostění navržena
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v osvědčeném konstrukčním řešení rámů důlní výztuže a stříkaného beto-
nu doplněných prostorovými „kornouty“ zajištění nadloží tryskovými
injektážemi z čelby. Toto rozšíření je dispozičně využito pro odbočení sítí
do přípojek k objektům. Velikost výrubu je v oboru 12,5–19,8 m2. 

Výstavba probíhá po jednotlivých modulech (prům. dl. 7,8 m). Profil
bude ražen v členěném profilu na 2 lávky. Horní lávka je zpravidla ražena
nad hladinou podzemní vody, ve spodní části profilu bude zastiženo zvod-
nělé prostředí štěrkopísků a štěrků. Zajištění zástavby není generelně uva-
žováno s výjimkou již zmíněných realizovaných podchycení 3 objektů.
Proto je důraz kladen na volbu stavebních postupů a formu zajištění boků
výrubu hnaným pažením ve spodní části ražeb.

Zhruba čtvrtina trasy je vedena pod základovými konstrukcemi skeletu
podchodu metra Můstek s příčnými napojeními na sousední kolektorové
trasy při nedotčení velmi blízkých kanalizačních stok. V omezeném 15m
úseku je nová trasa souběžná se stávajícím kruhovým kabelovým kanálem
(souběh os pouhých 5 m) a na 3 m se přibližuje k nároží osmipodlažního
Paláce Koruna. Proto bylo toto nároží předstihově zajištěno tryskovými
injektážemi z podchodu.

Specifikem trasy v této části je zásadní požadavek DP–Metro na nena-
rušení stávajících vodotěsných izolací pod základovými deskami podcho-
du metra. Proto je omezeno užití tryskových injektáží v nadloží části raže-
né trasy. Trysková injektáž je proto navržena pouze ve stěnách s vytažením
maximálně 1 m pod spodní líc podkladních betonů pod izolacemi. Paty
stěn budou zavázány do skalního podloží, aby se omezily přítoky pod-
zemních vod. V nezajištěné části klenby bude kladen důraz na klasické
zátažné pažení po jednotlivých záběrech ražby, aby se minimalizovalo
možné narušení podložních vrstev ulehlých terasových sedimentů. 

„C“ – OPRAVA VODOVODNÍHO KANÁLU NA KOLEKTOR

Stávající jednoúčelový vodovodní kanál z doby výstavby metra v letech
1975–1978 je veden od podchodu Můstek podél průčelí pravé strany
náměstí až do prostoru pod podchod Václavské náměstí.

Hlavní část trasy C je vedena v přímé trase téměř rovnoběžně s průčelní
frontou objektů se vzdáleností osy kolektoru 12–14 m. Pod podchodem
přechází výškovým stupněm pod základovou desku podchodu, kde pokra-
čuje jako obdélníkový kanál ukončený šachtou v prostoru před čp. 841
(býv. Krone) na levé straně náměstí.

V rámci navrhovaných stavebních činností bude kruhový kanál (vnitřní
průměr 2,8 m, výrub 3,6 m) opraven na spotřební kolektor 3. kategorie –
trasa „C“. Na něj bude napojeno všech 14 objektů povrchové zástavby
(délka ražených přípojek 160 m). Zároveň je navrženo propojení
s ostatními kolektorovými trasami. Tranzitní vodovodní řady (DN 700,
500 a 300) byly předstihově vyjmuty. Jejich funkce byla dočasně nahraze-
na v širším kontextu města. 

Novým dispozičním uspořádáním bude změněna nejen funkce díla, ale
zejména jeho statický a konstrukční systém, neboť stávající kruhový profil
neumožňuje prostorové uspořádání vnitřního vybavení a vedení sítí. Tato
zásadní změna profilu v rozhodující části trasy mimo podchod vede

The upper bench is usually driven above the water table; water bearing
gravel-sands and gravels will be encountered during the lower bench
excavation. No measures are generally planned to stabilise existing
buildings, excepting the above-mentioned 2 buildings plus the buil-
ding No. 846 to be underpinned. For that reason stress is placed on the
design of excavation means and methods, with forepoling applied to
the side-walls of the lower bench excavation.       

Approximately a fourth of the alignment length runs under founda-
tion structures of the Můstek pedestrian subway, with transverse con-
nections to neighbouring utility tunnels, without touching the trunk
sewers which are found in very close vicinity. Along the limited, 15m
long section, the new route runs in parallel with the existing circular
cable duct (the distance between centres only 5m); it gets near a corner
of the 8-floor Koruna Palace (3m distance). This is why the corner was
stabilised in advance by means of jet grouting, which was performed
from within the subway. 

This stretch of the route was particular because of a special require-
ment of DP – Metro (the owner of Prague metro) that the existing
waterproofing system under foundation slabs of the subway, which is
part of a metro station, must not be damaged. For that reason the use
of jet grouting is restricted only to the side-walls, reaching the maxi-
mum level of 1m under the bottom of the blinding concrete layer, car-
rying the waterproofing. Wall footings will be keyed into the bedrock
so that the ingress of ground water is restricted. The unsupported part
of the vault will be provided with traditional poling boards, which will
be installed in each excavation round so that potential damage to the
layers found under the dense terrace sediments is prevented.       

„C“ – CONVERSION OF THE EXISTING WATER SUPPLY
CANAL TO A UTILITY TUNNEL

The existing single-purpose water supply canal, which was built
during the metro construction period 1975-1978, runs from the Můstek
pedestrian subway, along the building fronts on the right-hand side of the
square, up to the space under the Wenceslas Square pedestrian subway.

The main part of route C is straight, leading nearly in parallel with
building fronts, with the tunnel axis at a distance of 12-14m from
them. When the route approaches the pedestrian subway, it jumps
under the foundation slab of the subway, where it continues as
a rectangular canal ending in the shaft which is found on the left side
of the square, in front of the building No. 841 (former Krone building).       

The circular canal (inner diameter of 2.8m; excavated cross section
diameter of 3.6m) will be converted by the proposed civil works to
a 3rd category utility tunnel, the so-called “consuming utility tunnel,
route “C”. All of the 14 surface buildings will be connected to the tun-
nel (the length of the mined connection adits will be 160m). In additi-
on, the design contains connections to the other utility tunnel routes.
Water supply pipelines (DN 700, 500 and 300) were removed in
advance of the tunnel excavation. Their function was temporarily
replaced within a broader context of the city.     

The new geometric design will result into a change not only in the
function of the works but, above all, in the statical and structural sys-
tem because the existing circular profile does not allow the internal
equipment and networks to be arranged in. This fundamental change
of the profile along the deciding part of the route found outside the
pedestrian subway leads to increased requirements for the structural
design, structural support of the rock mass and individual phases of the
conversion work procedures.    

It will be necessary in this context, with respect to the valid Czech
Mining Bureau regulation on activities carried out in mining-like way,
to demolish the old lining of the duct (i.e. the circular lining) and carry
out the re-profiling. These activities will be performed mostly on the
stretches of the route which are outside the Wenceslas Square pede-
strian subway.

In contrast to the custom existing in the field of construction of utili-
ty tunnels, the characteristic cross section is significantly vertically
elongated. The excavated cross sectional area reaching 24m2 corres-
ponds to the excavation of a common circular running tunnel for metro.

A compound cross section of the utility tunnel is designed virtually
for the whole length of the main route. The central part of the cross sec-
tion is deepened to provide room for DN 500 transit water mains, which
will be re-installed when the construction is finished. In terms of the
elevation, the new foundation base is 14.0 – 14.6m deep under the sur-
face, which is by 3.3 – 3.5m deeper than the current foundation base.
This change will relevantly affect the networks and existing buildings.

Obr. 3 Kolektor Václavské náměstí – příčný řez 
Fig. 3 Wenceslas Square Utility Tunnel – cross section 

Kolektor Václavské nám. - trasa A
Wenceslas sq. utility tunnel - duct A
Kolektor Václavské nám. - trasa B
Wenceslas sq. utility tunnel - duct B
Kolektor Václavské nám. - trasa C
Wenceslas sq. utility tunnel - duct C

Zajištění trysk. injektážemi
Jet-grounting supporting
Pokryvné útvary nad / pod HPV
Soils above / under groundwater
Skalní podloží
Bedrock
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k zvýšeným nárokům na konstrukční řešení, statické zajištění horninového
prostředí a na jednotlivé fáze postupů adaptačních prací.  

V té souvislosti bude třeba s přihlédnutím k platné vyhlášce ČBÚ
o činnosti prováděné hornickým způsobem vyzmáhat (demolovat staré
ostění kanálu v průběhu nové ražby) staré důlní dílo – kruhový kanál –
a provést úpravu příčného profilu. Tyto činnosti budou prováděny převáž-
ně v úsecích trasy mimo podchod Václavské náměstí.

Charakteristický profil je oproti zvyklostem z výstavby kolektorů znač-
ně převýšený – vnější obrys výrubu činí 24 m2, což odpovídá výrubu běž-
ného kruhového traťového tunelu metra. 

Prakticky po celé délce hlavní trasy je navržen složený profil kolektoru
s prohloubením střední části pro tranzitní vodovodní řady DN 500, které
budou po skončení stavby zpětně položeny. Výšková poloha nové zákla-
dové spáry je v hloubkách 14,0–14,6 m pod terénem, což je oproti stávají-
cí základové spáře kruhového kanálu o 3,3–3,5 m hlouběji, tedy
s příslušným vlivem na sítě a zástavbu. 

Pro všechny úseky adaptovaného kanálu na kolektor je navrhována
dovrchní ražba z jediného úvodního díla – půdorysně rozšířené stávající
šachty „V 2“ před čp. 778. Nová hloubená šachta „Š 51“ realizovaná před
čp. 774 z povrchu bude využita pouze pro ražbu příčného propojení
s trasou B na levé straně náměstí. 

ZAJIŠTĚNÍ NADLOŽÍ TRASY C

Z výše popsaného uspořádání příčného profilu lze konstatovat náročné
podmínky statického působení v exponovaném prostředí městského cent-
ra vyžadující důsledné zajištění horninového prostředí při použití techno-
logií speciálního zakládání. Zároveň je třeba zohlednění náročných pod-
mínek omezení dopravy a provozu města.

Postupné demontáži části ostění stávajícího kruhového profilu
a výstavbě provizorního ostění nového profilu předchází statické zajištění
vysokotlakou tryskovou injektáží prováděnou z předvýkopu na povrchu
terénu. Předvýkopem je ověřena poloha souběžného plynovodního potru-
bí STL 225, ale i případných dalších sítí. Zároveň bylo třeba respektovat
souběžnou kanalizační stoku 800/1430 mm. Z předstihové pasportizace
vyplynul její neutěšený technický stav, který si vyžádal neplánované sta-
tické zajištění výplňovými injektážemi zevnitř jejího profilu.

Stabilitu budoucího výrubu zajistí po jeho bocích vrty typu M1 (průměr pilí-
ře 0,6 m), které jsou v nadloží stávajícího kanálu doplněny vrty typu M 2 (prů-
měr pilíře 1,2 m) tak, aby vytvořily souvislou klenbu nad trasou. Zajišťována
bude ta část trasy, kde následnými stavebními pracemi dochází k zásahu do
konstrukčního systému kruhového kanálu. Tím je vymezen z celkové délky
trasy 269,2m úsek délky 208,5 m, což představuje zhruba 70 % trasy. 

Z celkové zajišťované délky však nelze provést všechny práce z povrchu
terénu, což je dáno různými překážkami pod terénem (inženýrské sítě,
šachty a komory). Proto je realizace zajišťujících prací diferencována na
práce prováděné z povrchu a na práce realizované z tunelu. Z tunelu jsou
převážně prováděny kombinované jílocementové a chemické injektáže. 

V délce 50 m je trasa souběžná s konstrukcemi vestibulu stanice metra vy -
úsťujícího do podchodu Václavské náměstí. V navazující části přechází oblou-
kem přímo pod konstrukce podchodu. V tomto náročnějším úseku budou při-
jata speciální opatření, která jsou plně ve shodě s podmínkami stanovenými
DP–Metro (analogie s ražbou trasy B pod podchodem Můstek). Proto jsou ve
zmíněném úseku tryskové injektáže doplněny kombinací jílocementových
a chemických injektáží jako záruka neporušení vodotěsných izolací.

REALIZACE STAVBY – ZÁVĚR

V současné době jsou na obou trasách B a C realizována úvodní díla –
hloubené šachty Š49, Š51 a rozšíření V2. Z nich budou rozraženy přilehlé
kolektorové úseky v provizorním ostění. O průběhu těchto prací bude
později podrobně referováno.

Jednotlivými trasami Kolektoru Václavské náměstí dochází k propojení
několika dosud samostatně provozovaných částí kolektorové sítě. Tato
skutečnost výrazně přispívá ke zvýšení účinnosti a efektivnosti kolektorů
jako systémového řešení regenerace často zastaralé a málo kapacitní tech-
nické infrastruktury v centru města při zásadním omezení následných
oprav inženýrských sítí a tím i minimalizaci vlivů na životní prostředí.
Liniový charakter stavby se všemi důsledky kontaktu se stávajícími inže-
nýrskými sítěmi, přilehlou zástavbou a provozem města vyžaduje nutnou
dokonalou koordinaci všech limitujících faktorů jak v koncepčním řešení,
tak i v přípravě a následné realizaci stavby. 
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All sections of the canal to be converted to the utility tunnel will be
driven uphill, from a single starting point, which is the existing shaft
“V2” in front of the building No. 778, which will be enlarged in the
ground plan. The new shaft “S 51”, which was sunk from the surface in
front of the building No. 774, will be used only for the excavation of the
transverse connection with the route B on the left side of the square. 

ROUTE C – STABILISATION OF THE OVERBURDEN  

It can be stated on the basis of the above-mentioned configuration of
the cross section that the difficult conditions of the static action in the
busy urban centre environment require thorough application of all
excavation support measures using specialist foundation techniques.
At the same time, provisions must be made for the difficult conditions
resulting from traffic restrictions and impacts on the life in the city. 

The step-by-step dismantling of the part of the existing circular lining
and erection of the temporary lining of the new profile is preceded by
high-pressure jet grouting from a preliminary trench on the surface. The
pre-trench serves for the verification of the location of the parallel
medium-pressure gas main STL 225 and other possible networks. At
the same time, a parallel 800/1430mm trunk sewer had to be respected.
It followed from the condition survey which was conducted beforehand
that the condition of the sewer was critical, requiring unplanned struc-
tural support by means of backgrouting from within its profile.

The stability of the future excavation will be provided by jet grou-
ting, with M1-type boreholes (0.6m diameter of the pillar), which are
supplemented in the overburden of the existing canal by M2-type bore-
holes (1.2m diameter of the pillar) so that they create a continuous
canopy above the route. This stabilisation is designed for the part of
the route where the subsequent construction activities will affect the
structure of the circular canal. This means that a 208.5m long stretch
of the route of the total length of 269.2m, i.e. about 70% of the route
length, will be stabilised in this way.      

Unfortunately, the entire length of the route to be stabilised is not
accessible from the surface due to various underground obstacles (uti-
lity networks, shafts and chambers). For that reason, the stabilisation
operations are divided into operations to be conducted from the surfa-
ce and operations to be carried out from within the tunnel. The latter
operations mostly consist of combined clay-cement grouting and che-
mical grouting. 

A 50m long stretch of the route runs in parallel with the structures
of the metro station concourse, which ends in the Wenceslas Square
pedestrian subway. The subsequent stretch passes, through a curve,
directly under the subway structure. The special measures which will
be applied to this more difficult stretch fully comply with technical
specifications issued by DP-Metro (an analogy with the excavation of
the route B under the Můstek pedestrian subway). For that reason, the
jet grouting is supplemented by a combination of clay-cement grouting
and chemical grouting in the above-mentioned section, as a guarantee
that the waterproofing will not be damaged.       

PROJECT IMPLEMENTATION – CONCLUSION

As of yet, the initial operations have been finished on both routes, B
and C, i.e. shafts S49 and S51 and enlargement of shaft V2. The adja-
cent stretches of the utility tunnel will be excavated from these shafts,
to be provided with a temporary lining. The progress of these operati-
ons will be reported on in detail later.     

Individual routes of the Wensceslas Square Utility Tunnel will inter-
connect several components of the utility tunnel network which have
been operated separately till now. This fact will significantly contribu-
te to the increase in the efficiency and effectiveness of utility tunnels
as a systematic solution of the problem of regeneration of the, often
obsolete, public utilities with insufficient capacity in the centre of the
city. At the same time, the extent of repairs of the utility networks will
be reduced, thus the environmental impacts will be minimised. The
linear character of the construction, with all consequences ensuing
from the contact with existing utility networks, adjacent buildings and
the life in the city, requires perfect coordination of all limiting factors,
both in the conceptual design stage and the planning and subsequent
implementation stages.          
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ÚVOD

Provozovaná a připravovaná dálniční síť na Slovensku je součástí
evropských dopravních tahů. Její realizace úzce souvisí s koncepčními
dokumenty schválenými nejen na úrovni Slovenska, ale také na evropské
úrovni. Dálnice D3 je součástí evropského koridoru IV Transevropské
magistrály, který umožní kvalitní a rychlé spojení severní a jižní Evropy.
Dálnice D3 zkvalitní dopravní obsluhu Žilinského regionu a zvýší rating
při hodnocení výběru lokalit pro nové investory.  Blízkost průmyslových
zón v České a Polské republice vyvolává potřebu rychle vyřešit doprav-
ní situaci v Žilinském kraji a přesměrovat kamionovou dopravu
z přetíženého směru Trstená na hraniční přechod Skalité.

Dálnice D3 vede velice náročným hornatým terénem karpatského
flyše a v několika úsecích přes aktivní svahové sesuvné území. Součástí
dálnice je několik tunelových objektů, z nichž první tunel, dnes již pro-
vozovaný v obousměrném provozu, je tunel Horelica. Další dva připra-
vované tunely Svrčinovec a Poľana budou tvořit s provozovaným tune-
lem jeden dopravní uzel Horní Kysuca.

DÁLNIČNÍ ÚSEK D3 SVRČINOVEC – SKALITÉ

Dálnice D3 se v křižovatce Hričovské Podhradie napojuje na dálnici
D1 a vede ke státní  hranici s Polskou republikou, čímž vytváří
s úsekem D1 od Bratislavy jednu ze severo-jižních dopravních os
Slovenska. Vlastní projektovaný úsek D3 Svrčinovec – Skalité navazu-
je na jihu na plánovaný úsek D3 Čadca (Bukov) – Svrčinovec a na
východě na úsek D3 Skalité – hranica SR/PR, který je nyní ve výstav-
bě (obr. 1). V celém úseku je v současnosti doprava, včetně té tranzitní,
vedena po současných komunikacích I/11 a I/12, které procházejí intra-
vilány obcí, což nevyhovuje z hlediska plynulosti dopravy a ochrany
živnostního prostředí a obyvatelstva.

Vlastní dálnice je navržena v kategorii D 24,5/80. Po změně koncep-
ce v dokumentaci DSP je projektována v plném profilu, hlavně
z důvodu bezpečnosti provozu v tunelových objektech a z důvodů
nemožnosti využití stávajících komunikací pro objízdné trasy v hustě
zastavěném území obcí Svrčinovec, Čierné a Skalité.

Celková délka úseku Svrčinovec – Skalité měří bezmála 12,3 km.
V úseku je 13 dálničních mostů, dva tunely – tunel Svrčinovec délky
420 m (resp. 445 m) a tunel Poľana délky 898 m (resp. 892 m) a jedno
obousměrné odpočívadlo. V rámci stavby je řešeno mnoho přeložek
polních a lesních cest a velmi problematické vedení přístupových
komunikací.

CHARAKTERISTIKA TUNELU
SVRČINOVEC

Tunel Svrčinovec je jednosměrný dvoutubu-
sový tunel kategorie T8 (obr. 2), projektovaný
pro dálniční dopravu. Z důvodu bezpečnosti
jsou tunelové roury propojeny dvěma tunelový-
mi propojkami. Celková délka tunelu je 445 m
(levá tunelová trouba), resp. 420 m (pravá TT).
Základní průjezdná výška 4,5 m je navýšena ve
středu profilu na 5,2 m. Tunel je klopen v plném
profilu. Větrání je navrženo podélné. Pře káž -
kou, kterou tunel překonává, je hřeben masivu
kopce Košariska (617 m n. m.) severně od obce
Svrčinovec. Nadloží tunelu je od 6 do 27 m.
Z důvodu relativně veliké tlačivosti horniny je
v celé délce ražených tunelů navržena spodní
klenba.

INTRODUCTION

The operating motorway network in Slovakia and the network being
under preparation is part of European transport routes. The develop-
ment of the network is closely associated with conceptual documents
which were approved not only at the Slovakian level but also at the
European level. The D3 motorway is part of the Pan-European Corridor
IV, which will provide high quality and fast connection between the
north and south of Europe. The D3 motorway will improve quality of
resident traffic in the Žilina Region and will increase the ratings when
locations for new investors will be selected and assessed. The nearness
of industrial zones in the Czech and Polish Republics is associated with
the need for a solution to the traffic situation in the Žilina Region and
re-routing of the heavy truck transport from the direction toward
Trstená to Skalité boarder crossing.            

The D3 motorway runs through very difficult mountainous terrain
formed by the Carpathian flysch and, in several sections, across active
landslide areas. The motorway contains several tunnels; the first of
them is the currently already operating Horelica tunnel, carrying bi-
directional traffic. Other two tunnels, which are under preparation, are
the Svrčinovec and Poľana, which will form, together with the opera-
ting tunnel, a single traffic node, Horní Kysuca.   

THE D3 MOTORWAY SECTION SVRČINOVEC – SKALITÉ

The D3 motorway links the D1 motorway at the Hričovské
Podhradie intersection and leads toward the border with Poland; thus it
forms, together with the D1 section from Bratislava, one of north-sout-
hern traffic corridors in Slovakia. The Svrčinovec – Skalité section of
the D3 motorway itself, which is being designed, links on the south the
planned D3 section Čadca (Bukov) – Svrčinovec and, on the east, the
D3 section Skalité – Polish border, which is currently under constructi-
on (see Fig. 1). All traffic in this section, including transit transportati-
on, runs along the existing roads I/11 and I/12, which pass through
urban areas. This situation is annoying in terms of the smoothness of
the traffic flow, environmental protection and protection of citizens.        

The category D24.5/80 is designed for the motorway itself. After
a change in the concept which was made in the final design, the full
profile is designed for diversions, mainly for the reason of traffic safe-
ty in tunnels and because of the impossibility to use the existing roads
passing through the densely developed areas of the towns of
Svrčinovec, Čierné and Skalité.  

DÁLNICE D3 – ÚSEK SVRČINOVEC – SKALITÉ – TUNEL SVRČINOVEC
D3 MOTORWAY SECTION SVRČINOVEC – SKALITÉ: 

SVRČINOVEC TUNNEL 

PETR MAKÁSEK

Obr. 1 Tunely na dálnici D3
Fig. 1 Tunnels on the D3 motorway
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The Svrčinovec – Skalité section is nearly 12.3km long in total. The
section contains 13 motorway bridges, two tunnels (the Svrčinovec tun-
nel with 420m and 445m long tubes, the Poľana tunnel with 898m and
892m long tubes and one bi-directional lay-by. There are many field
paths and forest paths which must be relocated within the framework of
the project. The routes for access roads are very difficult to design.  

SVRČINOVEC TUNNEL CHARACTERISTICS

The Svrčinovec tunnel is a T8-category unidirectional twin-tube tun-
nel (see Fig. 2), which is designed for motorway traffic. For safety rea-
sons, the tunnel tubes are interconnected by two cross passages. The
total lengths of the left tunnel tube and right tunnel tube are 445m and
420m respectively. The basic net height of 4.5m is increased to 5.2m in
the centre of the profile. The entire profile of the tunnel is tilted.
Longitudinal ventilation is designed for the tunnel. There is an obstac-
le the tunnel must overcome. It is the ridge of Košarisko Hill (617m
a.s.l.), which is found north of the town of Svrčinovec. The tunnel over-
burden height varies from 6 to 27m. An invert is designed to be built
throughout the tunnel length because of the relatively highly squeezing
character of the rock mass.      

GEOLOGICAL CONDITIONS ALONG THE TUNNEL ROUTE

The Svrčinovec tunnel will pass through flysch series of strata of
Palaeogene claystone and sandstone forming the Zlín Member, with
variable proportions of the individual lithological types. Quaternary
diluvial sediments of the character of clay with variable content of
claystone and sandstone fragments (up to 79%) were identified in the
cover of the Palaeogene rocks along the whole tunnel length.    

The weathering zone reaches the depth of about 10m. The rock mas-
sif in the weathering zone is loosened, with open discontinuities filled
with clay and sand. The joint spacing is very close to close (from 2cm
to maximum 20cm). 

Interlayers of strong, dark-grey, frequently calcareous claystone with
an addition of silt and dark grey, light-grey and grey-green sandstone
were found in the zone of slightly weathered and sound rocks. The bed-
ding planes of the series of strata are sub-horizontal. The strata have
pervasive, moderately to steeply dipping discontinuities filled with cal-
cite. According to the RQD rating, the rock quality is poor to fair
(25–50%, 50–75%), with the maximum core length up to 75cm.  The
joint spacing is close to very close (2–20 cm, 20–60 cm).

The rock mass is disturbed by numerous fault lines. The rock mass
forming the series of strata is clastic, fine-grained in the disturbed
zones. It is disturbed by steep discontinuities with slickensided and stri-
ated surfaces. The fill is clayey, at a depth of 30 – 40m without the pre-
sence of swelling clayey materials.    

The claystone layers form a barrier for both ground water and surfa-
ce water in the bedded complex because they are impervious. The water
accumulation and circulation is concentrated in more permeable sand-
stone. However, as a whole, the series of strata represents a little per-
meable to impermeable complex. The water table is found in the weat-
hered zone on the surface, at the depths of 1.5 to 4.5m and 5.2 to 15.2m.
The deeper ground water circulation is bound to more continuous and
thicker layer of sandstone and faults.       

TUNNEL EXCAVATION AND STRUCTURAL ANALYSIS 
OF THE PRIMARY LINING

With respect to the tunnel length and geological conditions, it is
expected that the cyclic manner of the excavation by the NATM will be
applied, with mechanical rock breaking combined with the drill and
blast. The double-shell tunnel lining consisting of a primary lining and
secondary lining, with an umbrella-type intermediate waterproofing
system is therefore designed. 

The Svrčinovec tunnel route was divided on the basis of the QTS
rating into three NATM excavation support classes, namely classes 3, 4
and 5a.

It is expected that the excavation sequence will consist of a top hea-
ding, bench and bottom (the so-called “horizontal sequence”), with the
round length ranging from 0.8m to 2.2m, depending on the excavation
class. The excavation will be mostly anchored by self-drilling rock
bolts or the excavation will be protected by micropile umbrellas, rock
bolts or dowels. The primary lining will be reinforced with lattice gir-
ders, KARI mesh and shotcrete. It is assumed that the excavation face
will be stabilised with shotcrete and GRP anchors.      

GEOLOGICKÉ POMĚRY V TRASE TUNELU

Tunel Svrčinovec je budovaný v flyšovém souvrství paleogenních
jílovců a pískovců zlínských vrstev s proměnlivým zastoupením jedno-
tlivých litologických typů. V celé délce tunelu byly v nadloží paleo-
genních hornin zachyceny kvartérní deluviální sedimenty charakteru
jílu s proměnným obsahem úlomků jílovců a pískovců (až 79 %). 

Zóna zvětrávání sahá cca do hloubky 10 m. Horninový masiv je
v zóně zvětrání rozvolněný, s otevřenými diskontinuitami s jílovitou
a písčitou výplní. Hustota puklin je velmi velká až velká (od 2 cm do
max. 20 cm).

V zóně navětralých a zdravých hornin byly zjištěny polohy pevných
tmavošedých, často vápenitých jílovců se siltovou příměsí a pískovců
tmavošedé, světlešedé a šedozelené barvy. Souvrství má vrstevné plo-
chy subhorizontální a je prostoupené mírnými až strmými puklinami
s kalcitovou výplní. Podle klasifikace RQD je kvalita horniny nízká až
střední (25–50%, 50–75%) s maximální délkou jádra do 75 cm. Hustota
diskontinuit je velká až velmi velká (2–20 cm, 20–60 cm).

Horninový masiv je porušený četnými tektonickými liniemi.
V tektonicky porušených zónách je souvrství drobně úlomkovité, poru-
šené strmými puklinami s vyhlazenými a rýhovanými plochami. Výplň
je jílovitá, v hloubce 30–34 m bez přítomnosti bobtnavých jílových
materiálů.

Polohy jílovců vytvářejí ve vrstevném komplexu bariéru podzemním
vodám i povrchovým vodám, neboť jsou nepropustné. Akumulace
a oběh vody se soustřeďuje do propustnějších pískovců. Jako celek však
souvrství představuje komplex málo propustný až nepropustný.
Hladina podzemní vody se vyskytuje v povrchové zvětralé zóně,
v hloubce 1,5 až 4,5 m a 5,2–15,2 m pod terénem. Hlubší oběh pod-
zemní vody se váže na souvislejší a mocnější polohy pískovců
a zlomové poruchy.

RAŽBA TUNELU A STATICKÝ VÝPOČET PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ

Vzhledem k délce tunelu a geologickým podmínkám se předpokládá
cyklický způsob ražby pomocí NRTM s použitím mechanického
 rozpojování a pomocí trhacích prací. Tunelové ostění je tedy navrženo
jako dvouplášťové, tvořené primárním a sekundárním ostěním
s mezilehlou fóliovou izolací deštníkovitého typu.

Na základě klasifikace podle indexu QTS byla trasa tunelu
Svrčinovec rozdělena do tří technologických tříd NRTM 3, 4 a 5a a na
základě těchto tříd pak byly určeny tři technologické třídy výrubu
(TTV) 3, 4 a 5. 

Předpokládá se horizontální členění na kalotu, opěří a dno s délkou
kroku od 0,8 do 2,2 m podle TTV. Výrub bude kotven většinou samo-
závrtnými svorníky, případně ražen pod ochranou mikropilotových
deštníků, svorníků či jehel. Primární ostění tunelu bude vyztuženo pří-
hradovými nosníky, kari sítěmi a stříkaným betonem. Stabilizace čelby
se předpokládá stříkaným betonem a sklolaminátovými svorníky.

Obr. 2 Příčný řez raženým tunelem – Legenda: 1 – primární ostění, 2 – sekun-
dární ostění, 3 – konstrukce vozovky, 4 – průjezdný profil
Fig. 2 Cross section of the mined tunnel – Legend: 1 – primary lining, 2 –
secondary lining, 3 – roadway structure, 4 – clearance profile
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Statický výpočet pro stupeň DP byl proveden ve výpočtovém pro-
gramu Plaxis 8 pro každou z technologických tříd výrubu. Pro ilus-
traci je uvedena geologicky nejnepříznivější oblast příportálových
úseků (TTV 5), kde převážnou část čelby tvoří silně zvětralé jílovce
s kombinací nízkého nadloží (podle IG průzkumu cca 228 m ražeb).

Jako výpočetní model pro numerické řešení metodou konečných
prvků byl vybrán model Mohr–Coulomb. Jeho výhodou je rychlost
a jednoduchost výpočtu, časté a oprávněné využívání v geotechnických
úlohách a poměrně spolehlivé určení charakteristik zemin pro tento
model, tj. úhlu vnitřního tření  ϕ [°], soudržnosti zeminy c [kPa] a úhlu
dilatance  ψ [°]. V oblasti tunelu se nevyskytují čisté jíly ani jiné měkké
zeminy a ani naopak tvrdé skalnaté horniny, proto je využití tohoto
modelu vhodné.

Vlastní statický výpočet byl proveden s uvažování postupného
nárůstu pevnosti stříkaného betonu po jeho aplikaci. Nejistý je
podrobnější průběh tohoto nárůstu ve vztahu k velikosti působícího
zatížení a jeho aplikace do statického výpočtu. Výsledné velikosti
deformací i vnitřní síly ostění jsou nezanedbatelně ovlivněny různě
uvažovaným podílem působícího zatížení na postupném nárůstu
tuhosti, resp. pevnosti primárního ostění. 

Pro zohlednění postupného nárůstu pevnosti stříkaného betonu je
ostění modelováno běžným postupem pro dvě tuhosti. První při vyvi-
nutí plného zatížení ostění v přibližné vzdálenosti rovné velikosti pro-
filu za čelbou, tj. při šířce výrubu cca 12,8 m a předpokladu ražby cca
4 m/den, pro stáří betonu cca T = 3 dny (Ecm = 17 MPa) a druhá pro
konečnou tuhost ostění (Ecm = 22 MPa).

Kotvení primárního ostění je zavedeno zvýšením smykové pevnos-
ti pro kotvené horniny v okolí výrubu v tloušťce rovné délce svorní-
ků.

Během realizace dochází vlivem ražby k deformacím ostění tunelu,
k poklesům na povrchu a vzniku poklesové roviny. Vývoj poklesové
kotliny nebyl podrobněji analyzován, neboť v oblasti potenciální
poklesové kotliny je pouze pole a okrajově les.

K největšímu nárůstu deformace dochází při výrubu kaloty
a vystrojení klenby tunelu – max. 82 mm v PTT. Těmto hodnotám
samozřejmě odpovídá i největší hodnota poklesu terénu (svislé defor-
mace) nad tunelem – max. 62 mm. Po výrubu opěří a dna dochází jen
k malému nárůstu na konečné hodnoty deformací ostění 86 mm
a poklesu 66 mm. V lepších technologických třídách výrubu TTV3
a 4 se předpokládá výrub opěří tunelu spolu se dnem.

Při vystrojení klenby je ostění tunelu zatlačováno vertikálně
a dochází k nezanedbatelnému vytlačování horniny v místě provizor-
ního dna (max. 20 mm), po vystrojení boků tunelu dochází k nárůstu
horizontální složky deformace v místě boků a taktéž k vytlačování
horniny v místě provizorního dna o obdobných hodnotách. Vystrojení
dna je namáháno výrazně vertikální složkou deformace.

Rozmístění plastických bodů (obr. 3) ukazuje na zplastizování hor-
niny v místě paty vystrojení klenby a v bocích ostění. Vhodným opat-
řením je v tomto místě ostění zhustit rozteč kotev a přikotvit patu
klenby.

Primární ostění (SB C20/25 + 2xKARI 8/100 x 8/100) bylo posou-
zeno na lokální maxima momentové a normálové síly (obr. 4) ve
všech fázích výstavby (v klenbě max. M = 112,2 kNm, N = -417,5
kN) podle interakčního diagramu a na působení posouvající síly
(max. Q = 80,2 kN). Na základě výpočtu byla zvětšena tloušťka ostě-
ní v kalotě pro TTV 5 na tloušťku 350 mm.

SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ RAŽENÝCH TUNELŮ

Sekundární ostění v ražených tunelech bylo navrženo tloušťky od
450 mm do 790 mm v horní klenbě z litého betonu C30/37 – XF4
XD3, spodní klenba C 25/30 – XA1, tloušťky 600 mm.

Z důvodu zavádění objemových změn betonu a teplotního zatížení
bylo sekundární ostění modelováno jako 3D stěnový prvek délky
10 m (uvažovaný betonážní blok) ve výpočtovém programu Nexis.
Program umožňuje zohlednění zatížení teplotou, smršťováním betonu
a umožňuje tvorbu kombinací zatížení s koeficienty bezpečnosti
podle normy ČSN EN 1992-1-1. Model je podepřen pružným podlo-
žím, které je definováno na základě Winkler–Pasternakovy teorie
pružného poloprostoru pomocí koeficientů C1 a C2. Spojení spodní
a horní klenby je uvažováno jako kloubové.

Při výpočtu sekundárního ostění je nutné uvažovat s plnou tíhou
horninového masivu, model je proto zatížen radiálním napětí působí-
cím na primární ostění z výpočtu primárního ostění. 

The structural analysis for the design stage used for the tendering was
performed using the Plaxis 8 calculation software, for each of the exca-
vation classes. For illustration, I present the area of the portal sections
which is the most unfavourable in terms of geology (excavation class 5),
where the major proportion of the excavation face passes through hea-
vily weathered claystone, under a shallow cover (according to the EG
survey about 228m of the excavation).    

The Mohr-Coulomb model was chosen for the numerical solution
using the Finite Element Method. The advantage of this model is the
speed and simplicity of the calculation, frequent and justified applicati-
on to geotechnical problems and relatively reliable determination of
properties of ground, i.e. the angle of internal friction j [°], soil cohesi-
on c [kPa] and angle of dilatancy y [°]. Neither pure clays nor other soft
ground occur in the tunnelling area. On the other hand, there is no hard
rock there. For that reason, the application of this model is suitable. 

The structural analysis itself was carried out taking into account the
gradual increase in the shotcrete strength after its application. The more
detailed course of the strength increasing in relation to the magnitude
of the acting load and its application to the structural calculation are
uncertain. The resultant magnitude of the calculated deformations and
internal forces in the lining are affected in a non-negligible way by the
assumed proportion of the acting load to the stiffness or strength of the
primary lining, which gradually increase.    

To allow for the gradual increase in the shotcrete strength, the lining
is modelled using a common procedure for two values of the stiffness.
The first value is achieved when the full load is applied to the lining
roughly at a distance behind the excavation face equal to the size of the
excavated profile, i.e. when the excavation is 12.8m wide, the assumed
advance rate is about 4m per day and the concrete age is about T = 3
(Ecm = 17 MPa); the other value is for the final stiffness of the lining
(Ecm = 22 MPa).

The anchoring of the primary lining is introduced by means of the
increasing of the shear strength of the anchored rock surrounding the
excavation, with the thickness of the reinforced layer equal to the length
of rock bolts.   

During the construction, the excavation causes deformations of the
tunnel lining, settlement of the surface and development of a settlement
trough. The development of the settlement trough was not analysed in
more detail because there is only a field and a wood on its edge in the
area of the potential settlement trough.

The most significant increase in the deformation takes place during
the top heading excavation and the installation of the tunnel arch sup-
port – the maximum is 82mm in the RTT. Of course, the greatest value
of the terrain subsidence (vertical deformation) above the tunnel – max.
62mm – corresponds to these values. The increase which takes place
during the excavation of the bench and invert is small; the final maxi-
mum values are 86mm for the deformation of the lining and 66mm for
the subsidence. It is expected that the bench will be excavated concur-
rently with the invert where the better excavation classes 3 and 4 will
be encountered.              

When the support of the tunnel arch has been installed, the tunnel
lining is vertically pushed down and the bottom ground heaves (the
maximum vertical movement of 20mm is non-negligible); when the
support of the side walls of the tunnel has been finished, the horizontal
component of the deformation grows on the sides and the bottom hea-
ves, with similar values of the deformation as those in the top heading.
The support of the bottom is significantly loaded by the vertical com-
ponent of deformation.  

The positions of plastic points (see Fig. 3) suggest that the ground
gets plasticised at the springing of the arch and on the sides of the
lining. The suitable measure for this place is to reduce the spacing of
anchors and installation of anchors at the springing of the arch.  

The primary lining (C20/25 shotcrete + 2xKARI mesh 8/100 x
8/100) was assessed for local maxima of the moment and normal force
(see Fig. 4) in all construction phases (max. M = 112.2kNm, N = -
417.5kN in the vault) according to the interaction diagram and for the
action of the shear force (max. Q = 80.2kN). The thickness of the lining
in the calotte for the excavation class 5 was increased on the basis of
the calculation to 350mm. 

SECONDARY LINING OF MINED TUNNELS

The upper vault of the secondary lining of mined tunnels will be
450mm to 790mm thick, in C30/37 – XF4 XD3 cast in situ concrete,
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Zatěžovací stavy
Stálé
ZS 1: vlastní tíha
ZS 2: tíha konstrukce vozovky a chodníku
Proměnné dlouhodobé (podle ČSN EN 1992-1-1 je nahodilé zatížení
nazýváno proměnným)
ZS 3: horninový tlak
ZS 4: smrštění
ZS 5: dotvarování
Proměnné krátkodobé
ZS 6: zatížení vozidly a chodníku
ZS 7: oteplení
ZS 8: ochlazení

Charakteristika některých zatěžovacích stavů
Smršťování betonu (ZS4) (podle ČSN EN 1992-1-1)
Smršťování závisí na okolní vlhkosti, na rozměrech konstrukce a slo -

žení betonu. Celkové smršťování betonu se skládá ze dvou částí, poměr-
ného smršťování vysycháním εcd a poměrného autogenního smršťo vání
εca. Poměrné smršťování vysycháním se vyvíjí pomalu, proto že je funk-
cí migrace vody ztvrdlým betonem. Poměrné autogenní smršťování vzni-
ká v průběhu tvrdnutí betonu: hlavní část proto vzniká v počátečních
dnech po vybetonování. Je lineární funkcí pevnosti betonu.

Dotvarování betonu (ZS 5) (podle ČSN EN 1992-1-1)
Dotvarování závisí na okolní vlhkosti, na rozměrech konstrukce

a složení betonu, dále na zralosti betonu v době, kdy je poprvé zatížen,
době trvání a velikosti zatížení.

Dotvarování lze definovat jako pozvolný růst zpožděných přetvoře-
ní, který se projevuje v průběhu času u dlouhodobě zatížených kon-
strukcí. U konstrukcí zatížených tlakem se tento jev často označuje jako
„dotlačování“.

V průběhu dlouhodobého zatěžování konstrukce se z mikropórů
cementového gelu vytlačuje voda, která není chemicky vázána
a postupuje k povrchu betonu, kde se odpařuje. Ztráta vody vede
k tomu, že se napětí postupně přenáší z viskózního prostředí více na
pružnou kostru betonu.

Dotvarování jsou větší u betonů bohatých na rychle tuhnoucí cement
a betonů lehkých s velkým obsahem pórů.

V suchém prostředí jsou přetvoření z dotvarování větší, s klesající
jmenovitou tloušťkou prvku (poměr plochy k jeho obvodu, který je ve
styku se vzduchem) přetvoření vzrůstají.

Čím bude větší pevnost betonu v okamžiku zatížení v poměru ke
konečné pevnosti, tím menší budou přetvoření z dotvarování.

V okamžiku začátku zatěžování betonu konstrukce není vystavěna
napětí většímu než 0,45 fck(t0). Jedná se o dotvarování lineární. Tento
předpoklad je splněn, neboť předpokládáme, že na počátku zatěžování
konstrukce zatížení horninovými tlaky přenese primární ostění.

Poměrné přetvoření vyvolané dotvarováním betonu εcc(∞, t0)
v čase t = ∞ při konstantním tlakovém napětí σc, působící ve stáří beto-
nu t0, je dáno vztahem:
εcc(t, t0) = ϕ (t, t0) . (σc/Ec)
t0 … stáří betonu okamžiku zatížení (t0 = 2 roky = 730 dnů)
t…stáří betonu na konci životnosti (t = 100 let = 36 500 dnů)
Ec = 1,05.Ecm = 1,05.32 = 33,6 GPa
σc dlouhodobě působící napětí

while the invert will be 600mm thick, in C 25/30 – XA1 concrete.
Because of the fact that volumetric changes of concrete and thermal

loading was to be introduced into the calculations, the secondary lining
was modelled as a 10m long 3D plate-like element (the assumed conc-
rete casting block) using the Nexis calculation software. This program
allows us to calculate with the loading induced by temperature and
shrinking of concrete and to develop combinations of loads with the safe-
ty coefficients which are required by the standard ČSN EN 1992-1-1. The
model is supported by elastic bearing, which is defined on the basis of
the Winkler-Pasternak elastic semi-space theory by means of coeffici-
ents C1 and C2. The connection between the upper vault and invert is
considered as a hinged joint.

When the secondary lining is being calculated, it is necessary to take
into consideration the full weight of the rock mass; for that reason, the
model is loaded by the radial stress which acts on the primary lining,
which was obtained by the calculation of the primary lining.   

Loading cases
Permanent loads
LC 1: dead weight
LC 2: weight of the roadway and walkway structure 
Variable long-term loads (according ČSN EN 1992-1-1, live load is
called variable)  
LC 3: confining pressure
LC 4: shrinkage
LC 5: creeping
Variable short-term loads
LC 6: load induced by vehicles and acting on the walkway 
LC 7: increase in temperature
LC 8: drop of temperature

Characteristics of some of the loading cases
Shrinkage of concrete (LC4) (according to ČSN EN 1992-1-1)
The shrinkage depends on the moisture content in the surrounding

ground, dimensions of the structure and composition of the concrete.
The total shrinkage of concrete consists of two parts, i.e. relative shrin-
kage due to drying up εcd and relative autogenous shrinkage εca. The
relative shrinkage due to drying up develops slowly because it is
a function of the migration of water through hardened concrete. The
relative autogenous shrinkage originates during the concrete hardening
process. The main part, therefore, originates during the initial days after
the placement of concrete. It is a linear function of the concrete
strength.

Concrete yielding (LC 5) (according to ČSN EN 1992-1-1)
The yield of concrete depends on the moisture content in the sur-

rounding ground, dimensions of the structure and composition of the
concrete; in addition, it depends on the concrete age at the moment
when it is for the first time exposed to the loading, the duration of the
loading and magnitude of the loads.   

Yielding can be defined as slow growth of delayed deformations,
which manifests itself with time in structures exposed to long-term loa-
ding. In the case of structures exposed to pressures this phenomenon is
often called creep.     

During the long-term action of the loading on a structure, the water
which is not chemically bound is forced from micropores in the cement
gel and proceeds toward the concrete surface, where it evaporates. As
a result of the loss of water, the stress is gradually transferred from the
viscose environment more to the elastic skeleton of concrete.  

Creep is greater in the cases of concrete rich in early-setting cement
and light-weight concrete with a high content of pores.  

In a dry environment, deformations due to creep are greater; defor-
mations increase with the nominal thickness of the element dropping
(the ratio of its area to the circumference of the element which is in con-
tact with air).  

The greater the ratio of concrete strength at the moment of the appli-
cation of the load to the final strength the smaller the deformation due
to the creep.

At the moment when the loading starts to act on the concrete, the
structure is not exposed to loading greater than 0.45 fck(t0). It is linear
creep. This assumption is met because we assume that the loading due
to confining pressures will be carried at the beginning of the loading by
the primary lining.  

Obr. 3  Plastické body (červené) a body vyloučeného tahu (černé) po vystro-
jení kaloty PTT

Fig. 3  Plastic points (red) and tension-free points (black) after the installati-
on of the RTT top heading support
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Toto napětí betonu určíme z vnitřních sil na ostění tunelu vznikající
při zatížení stálými složkami zatížení, tedy vlastní tíhou a horninovým
tlakem.

Zatížení vozidly, zatížení chodníku (ZS 6)
Rovnoměrné zatížení na plochu chodníku 4 kN/m2.
Seskupení II (zatěžovací třída A) podle ČSN 73 6203
– rovnoběžné zatížení 9 kN/m2 a 3,5 kN/m2

Zatížení teplotou – oteplení: letní režim (ZS 7)
líc ostění: 25 °C = 298,15 K
rub ostění: 15 °C = 288,15 K
ΔT = 15 – 25 = -10 °C; Ts = (25 + 15)/2 = 20 °C
k = (α . ΔT)/ h = (12.10-6 . -10)/0.45 = -0,000267 m/m‘
ε0 = α . Ts = 12.10-6 . 20 = 0,00024 m/m‘

Zatížení teplotou ochlazení: zimní režim (ZS 8)
líc ostění : -15 °C = 258,15 K
rub ostění : -5 °C = 268,15 K
ΔT = –5 – – 15 = 10 °C; Ts = (– 15 – 5)/2 = – 10 °C
k = (α . ΔT)/ h = (12.10-6 . 10)/0.45 = 0,000267 m/m‘
ε0 = α . Ts = 12.10-6 . - 10 = - 0,00012 m/m‘

Kombinace zatěžovacích stavů

Podle ČSN EN 1992-1-1 (s přihlédnutím k TKP-D kapito  -
la 7 – Tunely a galerie bod 7.2.2) základní požadavky na definitivní ostění:

Mezní stav únosnosti GEO (soubory B a C)
První část kombinací (C1-C6) modelují stavy do doby degradace pri-

márního ostění. To přenáší veškeré zatížení zemním tlakem, a tak je
sekundární ostění namáháno pouze vlastní tíhou (ZS1), tíhou konstruk-
ce vozovky a chodníku (ZS2), vlivem smršťování (ZS4), zatížení vozid-
ly a chodníku (ZS6) a vlivem oteplování (ZS7) a ochlazování (ZS8).

Druhá část kombinací (C7-C9) je ve stavu po degradaci, kde se ke
stávajícím zatěžovacím stavu přidává zatížení horninovým masivem
(ZS3). Můžeme zároveň zkombinovat i zatěžovací stav dotvarováním
(ZS5), který má pozvolný nárůst a narůstá v čase.

C1: 1,35 . ZS1 + 1,35 . ZS4
C2: 1,35 . ZS1 + 1,35 . ZS4 + 1,5 . ZS7
C3: 1,35 . ZS1 + 1,35 . ZS4 + 1,5 . ZS8
C4: 1,35 . ZS1 + 1,35 . ZS2 + 1,35 . ZS4 + 1,5 . ZS6
C5: 1,35 . ZS1 + 1,35 . ZS2 + 1,35 . ZS4 + 1,5 . ZS7 + 1,5. 0,5 . ZS6
C6: 1,35 . ZS1 + 1,35 . ZS2 + 1,35 . ZS4 + 1,5 . ZS8 + 1,5. 0,5 . ZS6

C7: 1,35 (ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 ) + 1,5 . ZS6
C8: 1,35 (ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 ) + 1,5 . ZS7 + 1,5. 0,5 . ZS6
C9: 1,35 (ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 ) + 1,5 . ZS8 + 1,5. 0,5 . ZS6

The relative deformation due to the creep of concrete εcc(∞, t0) with
time t = ∞ at a constant compressive stress σc, acting at the concrete age
of t0, is given by the relationship:

εcc(t, t0) = ϕ (t, t0) . (σc/Ec)
t0… concrete age at the moment of the loading (t0 = 2 years = 730

days)
t…concrete age at the end of its life time (t = 100 years = 36500 days)
Ec = 1,05.Ecm = 1,05.32 = 33,6 GPa
σc long-term stress

We will determine this stress in concrete from the internal forces in
the tunnel lining which are induced by the permanent components of
the loading, i.e. the dead weight and confining pressure.    

Load induced by vehicles and acting on the walkway (LC 6)
Uniform load acting on the surface of the walkway of 4 kN/m2.
Aggregate II (loading class A) according to ČSN 73 6203
– parallel loads of 9 kN/m2 and 3,5 kN/m2

Loading due to temperature – increase in temperature: summer sea-
son regime (ZS 7)

inner surface of the lining: 25 °C = 298.15 K
outer surface of the lining: 15 °C = 288.15 K
ΔT = 15 – 25 = -10 °C;   Ts = (25 + 15)/2 = 20 °C
k = (α . ΔT)/ h = (12.10-6 . -10)/0.45 = -0.000267 m/m‘
ε0 = α . Ts = 12.10-6 . 20 = 0.00024 m/m‘

Loading due to temperature – drop in temperature: winter season
regime (ZS 8)

inner surface of the lining : -15 °C = 258.15 K
outer surface of the lining : -5 °C = 268.15 K
ΔT = –5 – – 15 = 10 °C; Ts = (– 15 – 5)/2 = – 10 °C
k = (α . ΔT)/ h = (12.10-6 . 10)/0.45 = 0.000267 m/m‘
ε0 = α . Ts = 12.10-6 . - 10 = - 0.00012 m/m‘

Combination of loading cases

According to ČSN EN 1992-1-1 (taking into consideration technical
specifications TKP-D chapter 7 – Tunnels and Galleries, item 7.2.2)
basic requirements for a final lining:

Ultimate limit state GEO (aggregates B and C)
The first part of the combinations (C1-C6) models the states till the

moment of deterioration of the primary lining. This lining carries all
loading induced by the confining pressure; therefore, the only loads
acting on the secondary lining are the dead weight (LC1), the weight of
the roadway and walkway structure (LC2), creeping (LC4), load indu-
ced by vehicles and acting on the walkway (LC6) and the increase in
temperature (LC7) and drop of temperature (LC8).

Obr. 4 Obalová křivka momentu a normálové síly na ostění PTT
Fig. 4 Rupture curves for the moment and normal force acting on the RTT lining
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Mezní stav použitelnosti – kvazistálá kombinace – průhyb
C10: 1,0 . ZS1 + 1,0 . ZS4
C11: 1,0 . ZS1 + 1,0 . ZS4 + 0,3 . ZS7
C12: 1,0 . ZS1 + 1,0 . ZS4 + 0,3 . ZS8
C13: 1,0 . ZS1 + 1.0 . ZS2 + 1,0 . ZS4 + 0,3 . ZS6
C14: 1,0 . ZS1 + 1,0 . ZS2 + 1,0 . ZS4 + 0,3 . (ZS7 + ZS6)
C15: 1,0 . ZS1 + 1,0 . ZS2 + 1,0 . ZS4 + 0,3 . (ZS8 + ZS6)

C16: 1,0 (ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5) + 0,3 . ZS6
C17: 1,0 (ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5) + 0,3 . (ZS7 + ZS6)
C18: 1,0 (ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5) + 0,3 . (ZS8 + ZS6)

Sekundární ostění je v mezním stavu únosnosti posouzeno na půso-
bení momentu a normálové síly podle interakčního diagramu a na
posouvající sílu. A to zvlášť pro příčnou výztuž (vnitřní síly my, ny a qy)
a pro podélnou výztuž (vnitřní síly mx a nx). V mezním stavu použitel-
nosti je poté ostění posouzeno na mezní stav omezení trhlin, mezní stav
omezení napětí, mezní stav omezení průhybu.

HLOUBENÉ ÚSEKY TUNELU A PORTÁLY

Hloubené tunely západního portálu (obr. 5) byly maximálně zkrá-
ceny na délky 15 m (resp. 20 m) z důvodu umístění přejezdu střední-
ho pasu mezi dálniční most v oblasti křižovatky Svrčinovec a vlastní
tunel. Tyto přejezdy jsou nedílnou součástí bezpečnostních prvků 
pro provoz v tunelu Svrčinovec, včetně vymezení požárních nástup-
ních ploch, nouzové plochy pro přistání helikoptéry a trvalých přístu-
pových komunikací na portály tunelu pro eventuální zásah složek
IZS. Hloubené tunely východního portálu jsou pak délky 35 m 
(resp. 45 m).

Horní klenba hloubených tunelů je navržena šířky 450–1290 mm
z litého betonu C30/37 FX4, XD3, základové pasy pak z betonu C25/30
XA1.

Definitivní úpravy příportálových úseků jsou provedeny pomocí
gabionových zdí. Do celkové úpravy západního portálu je včleněn
i provozně-technický objekt tunelu, který je navržen jako přesypaný
s gabionovým obkladem pohledových zdí.

ZÁVĚR

Dálniční úsek D3 Svrčinovec – Skalité povede po své realizaci 
ke zlepšení dopravní situace v regionu a ke zkvalitnění prostření 
obyvatel obcí Svrčinovec, Čierné a Skalité. Podle současného harmo-
nogramu výstavby dálnice se předpokládá začátek výstavby úseku D3
Svrčinovec – Skalité v roce 2011, uvedení do provozu pak v roce
2014. 

Nyní se zpracovaná projektová dokumentace ve stupni DP
(Dokumentace na ponuku) nachází v připomínkovém řízení investora –
NDS a. s.

ING. PETR MAKÁSEK, makasek@pragoprojekt.cz, 
PRAGOPROJEKT, a. s.

Recenzoval: Ing. Miloslav Frankovský

The other part of the combinations (C7-C9) is in the state after the
deterioration, where the confining pressure (LC3) is added to the pre-
vious loading case. We may, at the same time, add the creep to the com-
bination, which grows slowly with time. 

C1: 1.35 . ZS1 + 1.35 . ZS4
C2: 1.35 . ZS1 + 1.35 . ZS4 + 1.5 . ZS7
C3: 1.35 . ZS1 + 1.35 . ZS4 + 1.5 . ZS8
C4: 1.35 . ZS1 + 1.35 . ZS2 + 1.35 . ZS4 + 1.5 . ZS6
C5: 1.35 . ZS1 + 1.35 . ZS2 + 1.35 . ZS4 + 1.5 . ZS7 + 1.5. 0.5 . ZS6
C6: 1.35 . ZS1 + 1.35 . ZS2 + 1.35 . ZS4 + 1.5 . ZS8 + 1.5. 0.5 . ZS6

C7: 1.35 (ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 ) + 1.5 . ZS6
C8: 1.35 (ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 ) + 1.5 . ZS7 + 1.5. 0.5 . ZS6
C9: 1.35 (ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 ) + 1.5 . ZS8 + 1.5. 0.5 . ZS6

Serviceability limit state – a quasi-permanent combination – deflec-
tion 

C10: 1.0 . ZS1 + 1.0 . ZS4
C11: 1.0 . ZS1 + 1.0 . ZS4 + 0.3 . ZS7
C12: 1.0 . ZS1 + 1.0 . ZS4 + 0.3 . ZS8
C13: 1.0 . ZS1 + 1.0 . ZS2 + 1.0 . ZS4 + 0.3 . ZS6
C14: 1.0 . ZS1 + 1.0 . ZS2 + 1.0 . ZS4 + 0.3 . (ZS7 + ZS6)
C15: 1.0 . ZS1 + 1.0 . ZS2 + 1.0 . ZS4 + 0.3 . (ZS8 + ZS6)

C16: 1.0 (ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5) + 0.3 . ZS6
C17: 1.0 (ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5) + 0.3 . (ZS7 + ZS6)
C18: 1.0 (ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5) + 0.3 . (ZS8 + ZS6)

The secondary lining is assessed in the ultimate limit state for the
effect of the moment and a normal force according to the interaction
diagram and for the shear force, separately for transverse reinforcement
bars (internal forces my, ny and qy) and longitudinal reinforcement bars
(internal forces mx and nx). Subsequently, the lining is assessed in the
serviceability limit state for the crack restricting limit state, stress
restricting limit state and deflection restricting limit state.

CUT AND COVER TUNNEL SECTIONS AND PORTALS

The lengths of the cut and cover tunnels at the western portal (see
Fig. 5) were reduced as much as possible, to 15m and 20m respective-
ly because of the necessity to locate the crossing of the central reserve
between the motorway bridge in the area of the Svrčinovec intersection
and the tunnel itself. Those crossings are inseparable parts of safety ele-
ments required for the Svrčinovec tunnel operation, including dedica-
ted mustering areas for fire brigades, emergency areas for heliports and
permanent access roads to the tunnel portals for the intervention of
units of the Integrated Rescue System if necessary. The cut and cover
tunnels at the eastern portal are 35m and 45m long respectively.     

The upper vault of the cut and cover tunnels will be in cast-in-situ
C30/37/FX4, XD3 concrete, 450-1290mm thick, whilst the footings
will be in C25/30 XA1 concrete.

Gabion walls will be erected to provide final finishes of the pre-por-
tal sections. The overall arrangement of the western portal will incor-
porate a tunnel technical services building. The structure will be cove-
red with ground and the front walls will be clad in gabions.    

CONCLUSION

The D3 motorway section Svrčinovec – Skalité will, when it is com-
plete, improve the traffic situation in the region and improve the quali-
ty of the environment for the municipalities of Svrčinovec, Čierné and
Skalité. According to the current motorway project schedule, the con-
struction of the Svrčinovec – Skalité section is expected to start in 2011
whilst the commissioning is planned for 2014.       

The complete design package prepared for the tendering process was
submitted to the owner for comments.

ING. PETR MAKÁSEK, makasek@pragoprojekt.cz, 
PRAGOPROJEKT, a. s.

Obr. 5 Západní portál tunelu Svrčinovec
Fig. 5 Western portal of the Svrčinovec tunnel
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ÚVOD

Oblast King’s Cross je rušnou součástí centrálního Londýna a velkou
dopravní křižovatkou. Při poslední přestavbě se přeměnila ze sešlé, 
zanedbané a zchátralé části města na oblíbené místo pro nové kanceláře,
byty, bary a restaurace. Jsou zde nádraží King’s Cross a St. Pancras a pod
nimi stanice metra King’s Cross St. Pancras. Nádraží St. Pancras bylo
nedávno znovu otevřeno po přestavbě na koncovou stanice vlaků
Eurostar. Kromě toho je v této oblasti několik silničních tepen, které jsou
přeplněny autobusy a vozidly taxi, s chodníky vždy plnými chodců.
Stanice metra je často v dopravní špičce zavřená kvůli přeplnění. V této
souvislosti se považovalo za vhodné, aby se stanice metra modernizova-
la, zlepšila se přístupnost, zvýšila kapacita, a tak se získala stanice, která
by více odpovídala hlavnímu městu dvacátého prvního století.  

Stanice metra King’s Cross St. Pancras je přestupní stanicí pro několik
tras londýnského metra: trasy Northern Line, Piccadilly Line, Victoria
Line, Metropolitan Line a trasy Circle Line (obr. 1). Cílem uvedeného
projektu bylo zajistit nová spojení z navrhovaného tzv. „severního“ ves-
tibulu přímo k nástupištím tras Northern Line, Piccadilly Line a Victoria
Line a umožnit přístup pohybově postiženým osobám na trasy Piccadilly
a Victoria. Všechny práce, prováděné na této stavbě sdružením Morgan
BeMo JV, tvořeným firmami Morgan Est a Beton- und Monierbau, jsou
znázorněny na obr. 1 zelenou barvou. Na obr. 2 je znázorněno, jak budou
vypadat práce na povrchu po dokončení. Severní vestibul je polokruhová
konstrukce, připojená ze strany ke stanici King’s Cross, na druhé straně
silnice než je vstup do stanice St. Pancras vedoucí k vlakům Eurostar.
Nyní, když byly dokončeny ražby tunelů, začnou práce na vybavení, tj.
rozvodech sítí, eskalátorech a výtazích a na nadzemní části konstrukce
vestibulu. Nejedná se jen o poskytnutí prostornějšího a příjemnějšího
vestibulu cestujícím. Nové trasy pro příchod cestujících na nástupiště tras
Piccadilly a Northern Line jsou na opačných koncích nástupišť, než jsou
současné vstupy, což umožní rovnoměrnější rozdělení cestujících po
délce nástupiště, a tím i zvětšení počtu cestujících nastupujících do každé
soupravy metra. Kapacita metra se zvýší. 

Hlavními problémy stavby byly omezené prostory pro stavební dvory,
blízkost citlivých konstrukcí na povrchu a pod zemí a mnoho propojení
s provozovanými tunely. Malé prostory pro stavební dvory znamenaly, že
většina dodávek musela být přesně načasována z logistických center

INTRODUCTION

The King’s Cross area is a busy part of Central London and a major
transport interchange. Recent regeneration has seen it change from
a seedy, deprived, run-down part of town into a popular location for
new offices, apartments, bars and restaurants. There are the King’s
Cross and St. Pancras railway stations at the surface, and the King’s
Cross St. Pancras underground station beneath. St. Pancras railway
station was recently refurbished and reopened as the terminus for the
Eurostar trains. In addition, there are several major roads in the area
crammed with buses and taxis, and the pavements are always jam-pac-
ked with pedestrian traffic. The underground station is frequently clo-
sed during rush hours due to overcrowding. In this context, it was con-
sidered desirable to upgrade the underground station to improve acces-
sibility, increase capacity and to provide a station more fitting to
a capital city in the 21st century.

King’s Cross St. Pancras underground station is an interchange for
several London Underground lines: the Northern Line, the Piccadilly
Line, the Victoria Line and the Metropolitan and Circle Lines (Figure
1). The project aimed to provide new connections from a proposed
new Northern Ticket Hall directly into the platforms of the Northern,
Piccadilly and Victoria Lines, as well as providing step-free access for
mobility-impaired persons to the Piccadilly and Victoria Lines. All the
works undertaken for this contract by Morgan BeMo JV, a joint ventu-
re partnership between Morgan Est and Beton- und Monierbau, are
shown in green on Figure 1. An artist’s impression of what the finis-
hed works will look like at the surface is shown in Figure 2. The
Northern Ticket Hall is the semicircular structure attached to the side
of King’s Cross station and across the road from the Eurostar entrance
of St. Pancras station. Now that the tunnelling has been finished, work
will now begin on the fit out of the services, escalators and lifts and the
ticket hall superstructure. As well as providing a more spacious and
pleasant ticket hall, the new passenger access routes to the Piccadilly
Line and Northern Line platforms are at the opposite ends of the plat-
forms to the existing entrances, allowing a more even distribution of
passengers along the platform and hence allowing more passengers to
board each underground train. In this way, capacity will be increased. 

The main challenges faced by the project were the constricted site
areas, the proximity of sensitive structures at the surface and below

A
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F

Obr. 2 Vizualizace dokončeného „severního“ vestibulu
A – nádraží St. Pancras, B – Midland Hotel, C – nádraží King’s Cross, 
D – severní vestibul, E – Great Northern Hotel, F – Euston Road
Fig. 2 Artist’s impression of the finished Northern Ticket Hall. A – St.
Pancras railway station, B- Midland Hotel, C – King’s Cross railway station,
D – Northern Ticket Hall, E – Great Northern Hotel, F – Euston Road

Obr. 1 Nové a stávající tunely pod oblastí King’s Cross
Fig. 1 New and existing tunnels under King’s Cross

PŘESTAVBA STANICE LONDÝNSKÉHO METRA KING’S CROSS 
KING’S CROSS LONDON UNDERGROUND STATION REDEVELOPMENT

BENOIT JONES
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v Southallu v západním Londýně, ze vzdálenosti asi 40 minut jízdy, která
ale v běžné dopravě mohla trvat mnohem déle. Betonárna, která byla zří-
zena na stavebním dvoře v Milk Dock, kde byly umístěny i staveništní
kanceláře, dodávala stříkaný beton v kteroukoli denní nebo noční dobu.
Přístupy na trasu Piccadilly a na trasu Northern Line se budovaly z tzv.
„uzlové šachty“ (Hub Shaft), zatímco přístup na trasu Victoria se budo-
val ze stavebního dvora I. Občas byl pěší provoz na chodníku před bra-
nami do stavebního dvora se společnou šachtou tak velký, že bylo zapo-
třebí až šesti dopravních strážníků, aby mohly nákladní vozy během špič-
ky bezpečně vjíždět do dvora.          

SMLOUVA A STYČNÉ PLOCHY S HLAVNÍMI TŘETÍMI STRANAMI

Investorem stavby byla firma Metronet, která ovládá trasy Victoria,
Metropolitan a Circle Line včetně stanice metra King’s Cross St. Pancras.
Ke stavbě byl již na začátku přizván společný podnik Morgan BeMo JV,
a to na základě dohody, která má formu ve Spojeném království známou
jako ECI – Early Contractor Involvement (včasné zapojení dodavatele). To
umožnilo lepší integraci projektu a stavebních prací a dodavateli, aby se
zapojil do práce na koncepci projektu, prosazoval stavební inovace
a poskytoval jistotu, že stavba bude proveditelná. Také to znamenalo, že
počáteční jednání se třetími stranami byla založena na reálném schématu
a programu. Klíčovými představiteli třetích stran byly vodárenský podnik
Thames Water, jehož kanalizační sběrač bude procházet pod přístupem
k trase Northern Line (na obr. 1 červeně), společnost Network Rail, která
provozuje nádraží King’s Cross nacházející se přímo nad ražbami, společ-
nost TubeLines, která provozuje trasy metra Northern Line a Piccadilly,
a rada městské části Camden, u které se bude žádat o povolení z oblasti
životního prostředí a která bude schvalovat plány řízení dopravy. 

STRATEGIE RAŽEB TUNELŮ

Jako prostředek pro primární zajištění výrubu u většiny ražeb byl vybrán
stříkaný beton, což je metoda, která přináší nejmenší riziko jak pro pracov-
níky, tak pro nynější konstrukce v blízkosti ražeb. S ohledem na složitou
geometrii tunelů byla při volbě razicí metody vybrána jako jediná možná
metoda s otevřeným čelem výrubu. Tradiční metodou v Londýně před
devadesátými léty minulého století by téměř jistě byla ražba se zajištěním
stropu klenby a čela výrubu dřevěným pažením a budování skládaného liti-
nového ostění. Ostění ze stříkaného betonu poskytuje okamžitou oporu
v dokonalém kontaktu s horninou a bylo známo, že pokud se ostění uzavře
blízko čela výrubu, bude se sedání povrchu udržovat na nízkých hodnotách
a ztráta objemu bude bezpečně nižší než 1 %. Vzhledem k blízkosti citli-
vých historických budov, provozovaných železničních tratí, velkého vikto-
riánského kanalizačního řadu a několika tunelů londýnského metra bylo
přísné řízení deformací horninového masivu prvořadě důležité.

Kromě toho u metody LaserShell (Williams a kol., 2004, Hilar a kol.,
2005), při které nejsou potřebné příhradové rámy nebo ocelové sítě a při
které je skloněné čelo výrubu, nemusí osoby vůbec vstupovat do prosto-
ru nevystrojeného výrubu. Odstraní se tak nebezpečné riziko padajících
bloků a opadávání čerstvě nastříkaného betonu ze stropu výrubu. Dále je
použití stříkaného betonu při užití manipulátoru plně mechanizované
oproti primárnímu vystrojování výdřevou, při kterém je obvykle potřeb-
né velké množství ruční práce spojené s rizikem vzniku syndromu rukou
způsobeného vibracemi pneumatických nástrojů. Bylo rozhodnuto, že se
všechny tunely s ostěním ze stříkaného betonu budou razit nejprve
s průzkumnou štolou (obr. 3). Ta se pak rozšířila do tvaru tresčích úst, což

ground, and the numerous connections with live tunnels. The small site
areas meant that most deliveries had to be made on a just-in-time basis
from a logistics hub in Southall in West London, approximately 40
minutes drive away, although with traffic this could be considerably
longer. A batching plant was set up at the Milk Dock site to supply
sprayed concrete at any time of day or night, which was also where the
site offices were located. The Piccadilly Line Access and Northern
Line Access were constructed from the Hub Shaft, and the Victoria
Line Access was constructed from Site I. At times, the pedestrian traf-
fic along the pavement in front of the Hub Shaft site gates could be so
great that as many as six traffic marshals were required to allow trucks
to enter the gates safely during peak times.

CONTRACT AND KEY THIRD PARTY INTERFACES

The client for the project was Metronet, who manage the Victoria
Line and the Metropolitan and Circle Lines and King’s Cross St.
Pancras underground station. Morgan BeMo JV were brought in early
on in the project, in what is known in the UK as an Early Contractor
Involvement (ECI) contract. This allowed a better integration of
design and construction and enabled the contractor to be involved in
the concept development, driving innovation into the project and ensu-
ring the scheme was buildable. It also meant that early discussions
with third parties were based on a real scheme and a real programme.
Key third parties included Thames Water, whose Fleet relief sewer
would be underpassed by the Northern Line Access (in red on Figure
1), Network Rail, who manage King’s Cross railway station directly
above the tunnelling works, TubeLines, who manage the Northern and
Piccadilly Lines and Camden Borough Council, from whom environ-
mental permits had to be sought and traffic management plans agreed.

TUNNELLING STRATEGY

Sprayed concrete was chosen as the primary means of ground sup-
port for most of the tunnelling work because it was the method that
carried the least risk, both to the workforce and to the nearby existing
structures. Considering the complex geometry of the tunnels, an open
face method was the only option. Traditionally in London, before the
1990s, such tunnels would almost certainly have been excavated while
installing timber support to the crown and the face and constructing
cast iron segmental linings. Sprayed concrete linings provide an imme-
diate support in intimate contact with the ground, and it was known
that if the ring were closed near to the face settlements would be kept
to a low level with a volume loss well under 1.0 %. Considering the
proximity of sensitive historic buildings, operational railway tracks,
a large Victorian sewer and several London Underground tunnels, tight
control of ground movements was paramount. 

In addition, the LaserShell method (Williams et al., 2004, Hilar et
al., 2005), which dispensed with the need for lattice girders or mesh
and has an inclined face, obviated the need for operatives to enter the
face at all. This removed the risk to the operatives from block falls and
falls of green sprayed concrete from the crown. Also, the application
of sprayed concrete, when using a robot, is fully mechanised whereas
the use of timber for primary support usually requires a lot of manual
handling of heavy timbers and the use of pneumatic clay spades with
the associated risk to the operatives of Hand-Arm Vibration
Syndrome.

It was decided that all the sprayed concrete lined tunnels would be
constructed first with a pilot tunnel (Figure 3). This was then enlarged
to form a cod’s mouth enlargement – basically a semicircular crown
with a flattened invert, and then again enlarged in the invert to com-
plete a fully circular section. The pilot tunnel was set slightly above the
profile of the finished tunnel, such that a ‘crown beam’ would always
span between the enlargement and the pilot tunnel, helping to control
ground movements and prevent block falls, since breaking out of the
pilot tunnel caused vibrations that could loosen blocks of clay along
existing fissures. Once a full circular ring of sprayed concrete was sup-
porting the ground, a segmental lining made from spheroidal graphite
iron (SGI) was then constructed inside and grouted up. 

It may seem that the SGI lining was extraneous, but it must be
remembered that these tunnels were very close to existing infrastruc-
ture in constant use, whose operation could not be put at risk. The cli-
ent, in consultation with third parties, took a cautious approach, and
knowing that an SGI lining could easily deal with the potential for high
bending moments and distortions caused by construction so close to

Obr. 3 Příčný řez s typickým členěním ražby
Fig. 3 Cross-section showing typical construction sequence
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je v podstatě polokruhová horní klenba se zploštělou protiklenbou,
s následným opětným zvětšením ve dně tak, že se vytvořil celý kruhový
profil. Průzkumná štola výškově mírně přesahovala profil budoucího
tunelu tak, aby mezi vrcholem klenby průzkumné štoly a vrcholem roz-
šířeného profilu vznikal „korunový nosník“, který pomáhal kontrolovat
pohyby horniny a bránil vypadávání bloků. Důvodem bylo to, že vybou-
rávání průzkumné štoly by způsobovalo vibrace, které by mohly uvolnit
bloky jílu po stávajících nespojitých plochách. Když již byla hornina
zajištěna plným kruhovým prstencem stříkaného betonu, postavilo se
uvnitř skládané ostění z tvárné litiny, které se uvnitř stříkaného betono-
vého prstence zainjektovalo.

Může se zdát, že ostění z litiny bylo nepatřičné, avšak nesmí se zapo-
menout na to, že tyto tunely byly ve velké blízkosti trvale užívané infra-
struktury, jejíž provoz se nesměl ohrozit. Po poradách se třetími stranami
zaujal investor opatrný přístup a jelikož věděl, že ostění z tvárné litiny je
schopné snadno se vypořádat s možnými velkými ohybovými momenty
a deformacemi, způsobovanými prováděním prací v takové blízkosti stá-
vajících tunelů, rozhodl, že trvalé ostění bude z litiny. Například eskalá-
torový tunel na přístupu na trasu Piccadilly Line, který měl vyražený pro-
fil o průměru 9,5 m, byl asi 10 m pod střední nosnou stěnou stanice
King’s Cross a klesal dolů mezi provozovanými nástupištními tunely,
místnostmi se spínacím zařízením (řízení signalizace) a propojovacími
tunely trasy Piccadilly Line a částečně byl ražen přes spojovací tunel,
který byl následně vyplněn pórobetonem. Když bylo rozhodnuto o užití
litiny, bylo z hlediska bezpečnosti razičů a požadované přísné kontroly

existing tunnels, decided that the permanent works should be SGI. For
instance, the Piccadilly Line Access escalator was a 9.5 m diameter
excavation approximately 10 m below the spine wall of King’s Cross
station, and descended between the live platform tunnels, switchgear
rooms (that control the signalling) and crosspassages of the Piccadilly
Line, and partially mining through a passageway tunnel that had been
backfilled with foam concrete. Once the decision to use SGI had been
made, the best approach for the primary support, in terms of the safe-
ty of the operatives and the tight control of ground movements requi-
red, was to use sprayed concrete.

SEQUENCE OF CONSTRUCTION

For the purpose of avoiding undue complication, only the sequence
of the Piccadilly Line Access works will be described and shown in the
figures to follow. The Northern Line Access began once the Hub Shaft
had been sunk, and was constructed at the same time as, but indepen-
dently of, the Piccadilly Line Access. The same could be said of the
Victoria Line Access.

The situation in the area of the Piccadilly Line Access (PLA) befo-
re construction is shown in Figure 4a. The first tunnel to be built was
the Hockeystick diversion tunnel (Figure 4b), which allowed the exis-
ting Thameslink passageway to be closed and filled with foam concre-
te while still allowing passengers to access the Piccadilly Line plat-
forms. The Hockeystick was constructed from a shaft sunk from an
existing disused brick railway tunnel called the Maiden Lane tunnel,
which was locally lined and underpinned with concrete to strengthen
it. Figure 5 shows the shaft bottom and the Hockeystick tunnel exten-
ding in both directions. The Hockeystick needed to be fitted out to
London Underground standards for passenger use, as shown in Figure
6. In the meantime the PLA passageway was constructed from the Hub
Shaft, including an enlarged section of tunnel with opening sets on
both sides known as the ‘cruciform’. Looking inbye, the opening on
the left was for the PLA escalator, and the opening on the right was for
the MIP lift upper lobby leading to the MIP lift shaft. The PLA escala-
tor pilot tunnel was then constructed, as shown in Figure 4b. The right
hand side of the invert of the pilot tunnel grazed the shoulder of the
Thameslink passageway, and once the Hockeystick tunnel was opened
and this tunnel had been closed to the public, a hole was cut in the
lining of the Thameslink passageway for access to pour foam concre-
te (Figure 4b). The foam concrete enabled the tunnel to be partially
mined through by the PLA escalator enlargement without compromi-
sing its stability. Similarly, the PLA-VLA link passageway was mined
through the Thameslink tunnel until it was in the centre of the face
(Figure 7), in order to create a connection as shown in Figure 4c.
Eventually the Hockeystick will no longer be required once the new
passageways, lifts and escalators are open to the public.

Tlakový/sací větrací tunel 
Push/pull vent tunnels

Opuštěný tunel York Curvel

York curve disused tunnel

Opuštěný tunel
Maiden Lane 

Maiden Lane 
disused tunnel

Reléová místnost

Relay room

Vestibul
Concourse

Nástupiště trasy Piccadilly Line
Piccadilly Line platforms

Spojovací tunel z trasy Thameslink
Thameslink passageway

Nástupiště trasy Victoria Line
Victoria Line platforms

Obr. 4a Postup výstavby přístupu k trase Piccadilly Line před zahájením stavby
Fig. 4a Construction sequence of the Piccadilly Line Access: before con-
struction

Rozšíření eskalátorového tunelu
na trase Piccadilly Line
PLA escalator enlargement

Výtah pro pohybově
postižené osoby na trase
Piccadilly Line
PLA MIP lift

Obr. 4c Postup výstavby přístupu k trase Piccadilly Line: procházející spojo-
vacím tunelem z trasy Thameslink, pro rozšíření eskalátorového tunelu a pro
vytvoření spojovacího tunelu mezi přístupem k trase Piccadilly a přístupem
k trase Victoria
Fig. 4c Construction sequence of the Piccadilly Line Access: mining through
the Thameslink passageway for the escalator enlargement and the connecti-
on to form the PLA-VLA link passageway

Starý průchod na trasu Thameslink 
Old Thameslink passageway 
filled with foam concrete

Dočasný průchod – tunel Hockeystick                                                                       

Temporary ‘Hockeystick’ passageway
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Obr. 4b Postup výstavby přístupu k trase Piccadilly Line: stavba tunelu
Hockeystick pro převedení pěšího provozu, stavba spojovacího tunelu na pří-
stup k trase Piccadilly, „kříž“ a směrová štola eskalátorového tunelu, vyplně-
ní starého spojovacího tunelu z trasy Thameslink pěnobetonem a ražba
Fig. 4b Construction sequence of the Piccadilly Line Access: construction of
the Hockeystick diversion tunnel, the PLA link passageway, the cruciform
and the escalator pilot tunnel, and filling of the old Thameslink passageway
with foam concrete
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deformací horniny nejlepší metodou pro primární zajištění výrubu použi-
tí stříkaného betonu. 

POSTUP VÝSTAVBY

Aby nedošlo k nevhodnému zkomplikování výkladu, bude dále popsán
a ukázán pomocí čísel pouze postup prací na přístupu k trase Piccadilly.
Ražba přístupu k trase Northern Line začala po vyhloubení uzlové šach-
ty a pokračovala současně s ražbou přístupu k trase Piccadilly, avšak
nezávisle na ní. Totéž by se dalo říci o přístupu k trase Victoria.    

Situace v oblasti přístupu k trase Piccadilly před zahájením stavby je na
obr. 4 a. První tunel, který se budoval, byl tunel Hockeystick (obr. 4 b), slou-
žící pro převedení pěšího provozu cestujících ze spojovacího tunelu z trasy
Thameslink, který měl být uzavřen a zaplněn pěnobetonem, na nástupiště
trasy Piccadilly. Tunel Hockeystick se razil ze šachty, vyhloubené
z nepoužívaného železničního tunelu s cihelným ostěním nazývaného
Maiden Lane, který byl lokálně vystrojen a podepřen betonem z důvodu
jeho zesílení. Na obr. 5 je spodek jámy a tunel Hockeystick vedoucí na obě
strany. Bylo zapotřebí vybavit tunel Hockeystick podle standardů londýn-
ského metra pro provoz s cestujícími (obr. 6). Mezitím se z uzlové šachty
budoval spojovací tunel na přístup k trase Piccadilly, včetně rozšířeného
profilu tunelu s prostupy na obou stranách, kterému se říká „kříž“. Při
pohledu dovnitř byl na levé straně prostup pro eskalátor přístupu k trase
Piccadilly a na pravé straně byl prostup pro výtahovou šachtu pro invalidy.
Následovala ražba směrové štoly pro eskalátor do přístupu k trase Piccadilly
(obr. 4 b). Pravá stěna dna směrové štoly se dotýkala okraje spojovacího
tunelu z trasy Thameslink, a když byl otevřen tunel Hockeystick a tento
tunel byl uzavřen pro veřejnost, byl v ostění spojovacího tunelu z trasy
Thameslink vybourán otvor umožňující vstup a ukládání pórobetonu (obr.
4 b). Pórobeton umožnil, aby se tunel částečně razil přes rozšiřovaný eska-
látorový tunel přístupu k trase Piccadilly, aniž by došlo k narušení jeho sta-
bility. Podobně se spojovací tunel mezi přístupem k trase Piccadilly
a přístupem k trase Victoria razil skrz tunel Thameslink, dokud se nedostal
do středu čela výrubu (obr. 7), aby se tak vytvořilo spojení znázorněné na
obr. 4 c. Nakonec, až budou spojovací tunely, výtahy a eskalátory otevřeny
pro veřejnost, tunel Hockeystick již nebude potřebný.

STŘÍKANÝ BETON

Složení stříkaného betonu bylo stejné, jako směsi používané na stavbě
terminálu 5 (Williams a kol., 2004, Hilar a kol., 2005). Směs obsahovala

SPRAYED CONCRETE

The mix design of the sprayed concrete was the same as that used at
the Terminal 5 project (Williams et al., 2004, Hilar et al., 2005). The
mix contained microsilica slurry, high strength steel fibres, a high
cement content of 450 kg/m3, and a maximum aggregate size of 6 mm.
Superplasticiser was used to reduce the water/cement ratio to 0.46
while retaining pumpability and retarder was used to give the sprayed
concrete a pot life of 3 hours. In order to reverse the effect of the retar-
der, 7.5 % (by weight of cement) of alkali-free accelerator was intro-
duced at the nozzle to induce an immediate set and kick-start the
hydration of the sprayed concrete. The sprayed concrete produced was
a dense, homogeneous concrete with a low permeability of less than
10-12 m/s.

The quality of the sprayed concrete was verified throughout the pro-
ject by a strict regimen of testing. The engineer would first check the
slump flow of the sprayed concrete before pumping, to British
Standard 1881 part 105 (1984). Once the sprayed concrete had been
sprayed, the engineer would check the strength gain at 1 hour and at 3
hours using a Hilti penetration test. This involved firing 10 nails with
a Hilti DX450 gun into the sprayed concrete and measuring the pene-
tration. An empirical relationship was then used to relate penetration
with compressive strength. If the sprayed concrete strength at 1 hour
or 3 hours was below the ÖBV (1999) J2 curve, then further excavati-
on would have to be halted until adequate strength was reached. As
a further check on final strength, lining thickness and quality, 100 mm
diameter cores were taken from the lining at a frequency in accordan-
ce with BS EN 206-1 (2000). A set of 4 cores were taken for every 
30 m3 theoretical volume. In addition, 100 mm cube samples were
made at the batching plant and taken to a laboratory for testing to ensu-
re the quality of the base mix without accelerator. 28 day strengths
were in excess of requirements, largely due to the high cement content
required to achieve the early age strength. Over the whole project, the
mean 28 day strength of cores tested under uniaxial compression was
59.0 MPa with a standard deviation of 12.1 MPa. 

As well as having a good mix, the quality of sprayed concrete is
highly dependent on good workmanship. Exhumation of the pilot tun-
nel lining during construction of the enlargement provided strong evi-
dence of the quality, homogeneity and density of the sprayed concre-
te. Laminations of trapped rebound, poorly-formed joints, or joints that
were visible at all were very rare; a tribute to the diligence and com-
petence of the sprayers and the effectiveness of the ‘TunnelBeamer’
system. Similarly, cracks in the sprayed concrete lining were very rare
and were never of structural significance. 

THE TUNNELBEAMER SYSTEM

The TunnelBeamer system was previously used at Heathrow Terminal
5 (Williams et al., 2004, Hilar et al., 2005). At King’s Cross, the system
was upgraded and refined, as shown in Figure 8. Two reflectorless laser
total stations with an aluminium hood and protective (and easily repla-
ceable) perspex lens covers were linked using Bluetooth to a military-
grade hardened laptop in a metal case containing the alignments and
TunnelBeamer software. Despite the care of the engineers and the
brightly painted armoured covers, the total stations were occasionally

Obr. 5 Budování tunelu Hockeystick ze šachty Maiden Lane
Fig. 5 Construction of the Hockeystick tunnel from Maiden Lane shaft

Obr. 6 Dokončený tunel Hockeystick
Fig. 6 The finished Hockeystick tunnel
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mikrosilikovou kaši, vysokopevnostní ocelové drátky, velké množství
cementu (450 kg/m3) a kamenivo s maximální velikostí zrn 6 mm. Ke sní-
žení vodního součinitele na 0,46 při zachování čerpatelnosti se používal
superplastifikátor a pro zajištění zpracovatelnosti stříkaného betonu po
dobu 3 hodin se přidával zpomalovač tuhnutí. Aby se zvrátil účinek zpo-
malovače, začalo okamžité tuhnutí a odstartoval proces hydratace stříka-
ného betonu, přidával se v trysce nealkalický urychlovač v dávkování
podle hmotnosti – 7,5 % z hmotnosti cementu. Vzniklý stříkaný beton byl
hutný, homogenní, s malou propustností (nižší než 10-12 m/s).

Jakost stříkaného betonu se ověřovala v průběhu celé stavby na zákla-
dě přísného režimu zkoušek. Technik nejprve zkontroloval konzistenci
stříkaného betonu před čerpáním zkouškou rozlitím podle britské normy
British Standard 1881 část 105 (1984). Po nastříkání betonu technik kon-
troloval nárůst pevnosti po 1 hodině a po 3 hodinách penetračním Hilti
testem. Při zkoušce se pistolí Hilti DX450 vstřelilo do nastříkaného beto-
nu 10 hřebů a měřilo se vniknutí. Pro odvození pevnosti betonu v tlaku
z hloubky vniknutí se používal empirický vztah. Pokud by byla pevnost
stříkaného betonu po 1 hodině nebo 3 hodinách pod křivkou J2 podle
rakouské směrnice ÖBV z roku 1999, bylo by nutné zastavit další ražbu,
dokud by se nedosáhlo požadované pevnosti. Pro další kontrolu konečné
pevnosti, tloušťky ostění a jakosti se z ostění odebíraly jádrové vzorky
o průměru 100 mm, s četností podle normy BS EN 206-1 (2000).
Z každého teoretického objemu 30 m3 se odebírala sada 4 jádrových
odvrtů. Kromě toho se na betonárně vyráběly zkušební kostky 100 x 100
x 100 mm, které se předávaly do laboratoře k provedení zkoušek, aby
byla zajištěna jakost základní směsi bez urychlovače. Pevnosti po 28
dnech byly vyšší, než bylo požadováno, hlavně díky vysokému obsahu
cementu nutného pro dosažení pevnosti betonu malého stáří. Průměrná
pevnost zkoušených vzorků v jednoosém tlaku byla po celou dobu
výstavby 59 MPa se standardní odchylkou 12,1 MPa.            

Stejně jako na vyrobení dobré směsi závisí jakost stříkaných betonů ve
velké míře i na správném provedení prací. Bourání ostění směrové štoly
v průběhu rozšiřování profilu poskytovalo doklad o dobré jakosti, homo-
genitě a hustotě stříkaného betonu. Vrstevnatost uzavřeného spadu, špat-
ně vytvořené styky nebo vůbec viditelné styky se vyskytovaly velmi zříd-
ka, za což je třeba poděkovat pečlivosti a umění obsluhy stříkacího zaří-
zení a účinnosti systému TunelBeamer. I trhliny v ostění ze stříkaného
betonu se objevovaly velmi zřídka a z hlediska statického působení neby-
ly nikdy podstatné.   

SYSTÉM TUNNELBEAMER

Systém TunnelBeamer byl dříve použit na stavbě terminálu 5 letiště
Heathrow (Williams a kol., 2004, Hilar a kol., 2005). V případě King’s
Cross byl systém modernizován a upraven, jak je znázorněno na obr. 8.
Dvě bezreflektorové totální stanice s aluminiovým krytem a ochrannými
(a snadno vyměnitelnými) plexisklovými kryty objektivů byly napojeny
pomocí bluetooth na laptop, zpevněný pro polní podmínky kovovým
obalem, ve kterém byly uloženy údaje o niveletách a software
TunnelBeamer. Přes péči techniků a jasnou barvou natřené kryty byly
totální stanice občas v průběhu ražeb sraženy z nástěnných konzol. Tím
však obvykle došlo pouze k poškození upínacího podstavce přístroje
a totální stanice byla obvykle dobře chráněná pancéřovým krytem.    

knocked off their wall-mounted brackets during excavation. However,
this usually only damaged the tribrac clamp at the base of the total stati-
on, and the total station itself was usually well-protected by the armou-
red cover.

The engineer could shoot the laser at any point and obtain the distan-
ce to the theoretical excavation, initial layer or primary layer profile,
just as with any standard alignment software. However, due to the
level of dust during spraying, getting an actual reading from the total
station was often not possible. For this purpose two total stations could
be used together, one on each side of the tunnel, with the ‘master’ total
station being directed by the engineer and the motorised ‘slave’ total
station automatically projecting its laser to cross the master laser beam
at the point where the theoretical profile was intersected. This meant
that the sprayer would see two laser dots on the wall of the tunnel,
which would move closer together as he sprayed more concrete. Once
the dots had moved together, the desired thickness had been sprayed.
This required a close understanding between the engineer and the
sprayer of where to position the laser and when to move it, since ver-
bal communication during spraying was difficult while wearing dust-
masks and airflow helmets. The engineer needed to be capable of
quickly diagnosing and fixing any problems with the TunnelBeamer,
since the lack of lattice girders meant that the sprayer would have to
guess the profile if this happened. This put a lot of pressure on the
engineers during spraying.

The engineers used the TunnelBeamer to record the profile of the
excavation and the sprayed concrete by taking measurements at less
than 0.5 m spacing, and making sure to measure at the trailing edge,
centre and leading edge of the advance. This provided a record of the
thickness of the lining and ensured that there were no areas where the
lining was too thick (i.e. within the envelope of the SGI lining) or too
thin.

THE RESS PROCESS

The TunnelBeamer profiles, sprayed concrete strength testing and
face logs were reviewed at a ‘Daily Review Meeting’. Details of com-
pensation grouting, surface settlements and monitoring of existing
structures, both at the surface and underground, as well as monitoring
of the tunnels under construction were also reviewed. The Daily
Review Meeting was commonly referred to as the ‘RESS’ meeting
because the ‘Required Excavation and Support Sheets’ were also pre-
sented and reviewed. The RESS detailed the precise excavation sequ-
ences and sprayed concrete support requirements, and would usually
cover the next few days of work.

SGI LININGS

The theoretical profile of the sprayed concrete primary lining intra-
dos was 100 mm outside the extrados of the SGI linings (Figure 3).
This was to allow for overspraying, to allow the necessary expansion
of the ring to insert the key segment, and to allow the free flow of grout
around the SGI lining once installed. The bottom half of the SGI lining
up to axis level was installed on timber packing. Again, a reflectorless
laser total station was used to ensure the accurate positioning of the
segments, similar to the ones used with the TunnelBeamer, but without
the armoured hood. This allowed greater accuracy to be achieved,

Obr. 7 Ražba spojovacího tunelu mezi přístupem k trase Piccadilly a pří -
stupem k trase Victoria, procházející starým spojovacím tunelem z trasy
Thameslink, vyplněného pěnobetonem
Fig. 7 Excavating the PLA-VLA link passageway through the old Thames link
passageway filled with foam concrete

Obr. 8 Aplikace stříkaného betonu systémem TunnelBeamer
Fig. 8 Spraying concrete using the TunnelBeamer system
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since the hood prevented use of the telescope to resection and only the
laser could be used and centred on the targets by eye. 

The SGI segments were placed using an excavator. This was done
using strops and shackles below axis level. Above axis level, the seg-
ments were placed using a specially-made ‘manipulator’ adaptor
(Figure 9). The manipulator allowed the excavator to pick up the seg-
ments and position them with 6 degrees of freedom. Once the segment
was in position, the operatives then used a mobile access platform to
insert the bolts.

Using the total station, the segments could be placed with a high
degree of accuracy well within the tolerances. Occasionally, depending
on the ambient light, the strength of the laser and the angle of the laser
to the surface, the total station could misread. To mitigate this, the
dark-grey segments were spray-painted white in the corners where the
readings were to be taken with non-permanent paint. It was important
to keep the rings well within tolerance to ensure an easy build. The
segments could be kept on line, square, plumb and profile by hamme-
ring pick heads or podgers through the right boltholes. Being able to
build an SGI ring efficiently and accurately required highly skilled and
experienced ringbuilders. 

The SGI rings varied in diameter from 3500 mm internal diameter
up to 8650 mm internal diameter, depending on the tunnel. Tapered
rings were used to turn around corners and at the top and bottom of the
slope in the escalator and stair barrels, and concrete collars were pou-
red where there was a change in diameter. All the rings were 600 mm
long, except the tapered rings which varied in length but were never
more than 600 mm long on average. Since the primary support was
being provided by the sprayed concrete lining, it was not necessary to
grout after each ring. However, the rings had to be grouted before the
excavator used to erect the segments could be moved forward onto
them, so usually this meant that they were grouted every 5 or 6 rings.

TIMBER HEADINGS

On some occasions, because of the tight spaces where excavations
had to be made, it was not possible to use sprayed concrete as the pri-
mary support and timber headings were used instead. One of these
locations was the Piccadilly Line MIP (mobility-impaired persons) lift
(Figure 4c). The MIP lift shaft went down between a push/pull vent
tunnel, an existing relay room for track signalling, a crosspassage and
a passenger concourse tunnel. The internal space required for the lift
equipment was 2.4 x 2.8 m, and there was insufficient space to spray
a near-circular sprayed concrete shaft outside of this envelope.
Therefore the shaft was excavated by hand and supported by 1 m
lengths of 225 x 100 mm timbers. The timbers were pushed against the
ground by wedging them off steel frames, which were later concreted
in as part of the permanent works, as shown in Figure 10. The steel fra-
mes were hung on threaded bars coupled together, with a nut suppor-
ting the frame and allowing it to be adjusted to the right level. 

In Figure 10 one can see the opening for the lower lobby of the lift.
The steel beams in this area could be unbolted to allow timber hea-
dings to be mined out from the shaft. A top heading was driven first,
in three stages, firstly down the middle and then to each side (Figure
11). After the first heading was excavated, the crown beams were

Technik mohl zamířit laser na kterýkoli bod a zjistit jeho vzdálenost od
teoretického líce výrubu, líce počáteční vrstvy nebo primární vrstvy stří-
kaného betonu, stejně jako pomocí jakéhokoli standardního softwaru pro
niveletu. Kvůli množství prachu při stříkání bylo získání skutečných čtení
totálních stanic často nemožné. Z toho důvodu se daly dvě totální stanice
použít současně, na každé straně tunelu jedna s tím, že „hlavní“ totální sta-
nici zamířil technik a motorizovaná podřízená totální stanice automaticky
vyslala laserový paprsek tak, aby překřížil hlavní laserový paprsek v bodu,
kde byl protnut teoretický líc. To znamenalo, že nastříkávač uviděl na stěně
tunelu dvě tečky od laserů, které se s rostoucí tloušťkou nástřiku betonu při-
bližovaly k sobě. V okamžiku, kdy se tečky setkaly, bylo nastříkání poža-
dované tloušťky skočeno. To vyžadovalo dokonalý systém dorozumívání
mezi technikem a stříkačem, co se týče polohy laseru a a jeho přesunutí,
jelikož hlasová komunikace byla obtížná v průběhu stříkání, kdy se použí-
valy respirátory a ochranné přílby s přívodem vzduchu. Technik potřebo-
val, aby mohl rychle zjistit a řešit jakýkoli problém se systémem
TunnelBeamer, jelikož to, že nebyly používány příhradové rámy, zname-
nalo, že nastříkávač by musel v případě problému polohu obrysu odhado-
vat. To kladlo na inženýry při stříkání velké nároky.  

Inženýři používali program TunnelBeamer k zaznamenávání obrysu
výrubu a stříkaného betonu. Zaměřovaly se profily v intervalech menších
než 0,5 m. Měření se provádělo na zadní hraně, uprostřed a na přední
hraně záběru. Tím se získal záznam o tloušťce ostění a zajistilo se, že nee-
xistovaly žádné oblasti, kde by bylo ostění příliš silné (tj. uvnitř obálky
litinového ostění) nebo příliš tenké.   

TABULKY VÝRUBŮ A ZAJIŠTĚNÍ

Zaměření profilů systémem TunnelBeamer, zkoušky pevnosti stříka-
ného betonu a popisy čeleb výrubu byly kontrolovány na denních kon-
trolních schůzkách spolu s podrobnostmi o kompenzační injektáži, pohy-
bech povrchu a monitoringu konvergencí nových a stávajících tunelů.
O denních kontrolních schůzkách se běžně mluvilo jako o jednáních
o tabulkách s požadavky na ražbu a zajištění výrubu (dále jen tabulky
ražby a zajištění), jelikož se na nich tyto tabulky také předkládaly
a kontrolovaly. Tabulky ražby a zajištění obsahovaly podrobnosti
o přesných postupech ražby a požadavcích na zajištění stříkaným beto-
nem. Obvykle pokrývaly práci na několik následujících dnů dopředu.  

OSTĚNÍ Z LITINY 

Teoretický profil vnitřního líce primárního ostění ze stříkaného betonu
byl 100 mm od vnějšího líce ostění z litiny (obr. 3). Tento prostor měl
umožnit případné překročení tloušťky stříkaného betonu, rozepnutí
prstence pro vložení zámkového dílce a dovolit volné proudění injektáž-
ní směsi kolem litinového ostění po jeho instalaci. Spodní polovina liti-
nového ostění do úrovně osy tunelu se stavěla na dřevěné podložky. Opět
se používala bezreflektorová laserová totální stanice, kterou se zajišťova-
lo přesné umístění dílců, podobná těm, které se používaly se zařízením
TunnelBeamer, avšak bez pancéřového krytu. To umožnilo dosažení větší
přesnosti, jelikož kryt bránil použití dalekohledu k protínání vzad a dal se
používat pouze laser, který se zaměřoval na terč pouhým okem.          

Pod úrovní osy tunelu se dílce z litiny ukládaly pomocí bagru,
s použitím lan a závěsů. Nad úrovní osy se dílce ukládaly speciálně vyro-
beným adaptérem – manipulátorem (obr. 9). Manipulátor umožňoval,
aby bagr dílce zdvihal a umísťoval je při 6 stupních volnosti. Když byl
dílec na místě, členové obsluhy použili pojízdnou plošinu a zasunuli spo-
jovací šrouby. 

Při použití totální stanice se daly dílce ukládat s vysokým stupněm přes-
nosti, bezpečně v daných tolerancích. Příležitostně, v závislosti na ven-
kovním osvětlení, síle laseru a úhlu dopadu laseru na povrch, se mohla
totální stanice špatně přečíst. Aby se toto nebezpečí zmírnilo, tmavošedé
dílce byly v rozích, kde se čtení prováděla, nastříkány bílou netrvalou bar-
vou. Aby se daly prstence snadno montovat, bylo důležité, aby se udržo-
valy uvnitř tolerancí. Dílce se daly rovnat do směru nivelety, do směru kol-
mého na niveletu, do svislice a do profilu pomocí špičatých kladiv nebo
trnů, kterými se vystřeďovaly příslušné otvory pro šrouby. Efektivní
a přesná montáž prstence z litinových dílců vyžadovala velmi zručné
a zkušené montážníky. 

Litinové prstence se lišily průměrem. Vnitřní průměr se pohyboval od
3500 mm do 8650 mm podle daného tunelu. K zatáčení kolem rohů a na
spodu a na vrcholu eskalátorových a schodišťových tunelů se používaly
klínové prstence. Tam, kde docházelo ke změně průměru, se prováděly
monolitické betonové prstence. Všechny prstence měly délku 600 mm,
s výjimkou klínových prstenců, u kterých se délky lišily, avšak nebyly
nikdy v průměru větší než 600 mm. Jelikož primární zajištění bylo

Obr. 9 Bagr s nástavbou manipulátoru používaný k budování prstenců
z litinových dílců v eskalátorovém tunelu NLA
Fig. 9 An excavator with a manipulator attachment being used to build an
SGI ring in the NLA escalator barrel
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pomocí ostění ze stříkaného betonu, nebylo nutné zainjektovávat každý
prstenec ihned po jeho postavení. Prstence se však musely zainjektovat
před tím, než se na ně mohl přesunout bagr, používaný na jejich instala-
ci, což obvykle znamenalo, že se injektovalo vždy 5 nebo 6 prstenců.  

RAŽBY ZAJIŠŤOVANÉ VÝDŘEVOU

Při několika příležitostech nebylo z důvodu omezeného prostoru
v místech ražby možné používat stříkaný beton jako primární zajištění
výrubu a místo toho se použila výdřeva. Jedním z těchto míst byl výtah
pro pohybově postižené osoby na trase Piccadilly (obr. 4 c). Spodek šach-
ty pro tento výtah se nacházel mezi foukacím/sacím větracím tunelem,
stávající reléovou místností pro zabezpečovací systém trati, spojovacím
tunelem a tunelem vestibulu. Vnitřní prostor, potřebný pro zařízení výta-
hu, byl 2,4 x 2,8 m a vně této obálky nebyl dostatek místa na provádění
téměř kruhového ostění šachty ze stříkaného betonu. Proto se šachta
hloubila ručně a byla vystrojována 1 m dlouhými dřevěnými hranoly 225
x 100 mm. Hranoly se přitlačovaly k hornině zaklínováním proti ocelo-
vým rámům, které byly později zabetonovány jako součást trvalého díla
(obr. 10). Ocelové rámy byly zavěšeny na spojovaných závitových
tyčích, na kterých byly matice, které tyto rámy podpíraly a umožňovaly
ustavení rámu do správné výšky.           . 

Na obr. 10 je možno vidět prostup do spodní výtahové haly. Ocelové
nosníky mohly být v této oblasti odšroubovány, aby se umožnilo provádě-
ní ruční ražby s výdřevou z výtahové šachty. Nejprve se razila kalota. Její
ražba byla rozdělena do tří fází, nejdříve prostřední část a potom boky (obr.
11). Po skončení první fáze ražby se instalovaly korunové nosníky, které
byly na konci přiléhajícím k šachtě podepřeny konzolami, přišroubovaný-
mi do betonu šachty. Na druhém konci byly podepřeny dřevěnými podpě-
rami 300 x 300 mm, které stály na betonových podložkách 450 x 600 mm,
vysokých 150 mm (obr. 12). Když se razily boční štoly, bylo možné opírat
pažení stropu výrubu o pásnici korunového nosníku. Stojky výdřevy boč-
ních štol byly uchyceny nahoře pomocí „yankee brob“ (ocelových plechů
ohnutých do tvaru S) a dole ležely na ostění sousedního stávajícího tune-
lu, které bylo z litinových dílů. Stojky výdřevy měly vzpěry 1:6. Následně
se výrub prohloubil o další 1 m s tím, že dřevěné pažiny na levé straně byly
podepírány dřevěnými převázkami 300 x 150mm a stojkami, které byly
upevněny v ostění stávajícího tunelu vestibulu na pravé straně pomocí oce-
lových konzol. V tomto malém prostoru se na vnější straně odkrytého ostě-
ní musel instalovat překlad a horní část sloupků zárubně, které byly
k ostění prošroubovány. Opět, jako u šachty, bylo nutno smontovat ocelo-
vé rámy, které se obalily ocelovou sítí, aby se zajistilo dostatečné krytí
betonu. K pažení stropu se připevňovaly injektážní a odvzdušňovací trub-
ky. Do všech spár v betonu se vkládal těsnicí pás a kolem celého prostupu
do tunelu vestibulu se osazovaly těsnicí pásky. Potom se muselo uvnitř
zhotovit bednění podhledu. Strop se betonoval shora, z horního vestibulu,
čtyřmi otvory o průměru 250 mm, které byly předtím za tímto účelem
vyvrtány. Použil se samozhutnitelný beton, jelikož vibrace nebyly přípust-
né. Povrch betonu byl výborný a výplňovou injektáží nebyly zjištěny
žádné dutiny. Úsilí a zručnost razičů, zámečníků a tesařů, kteří překonáva-
li potíže na této části díla a vytvořili tak kvalitní produkt, byly úctyhodné.

Když strop dosáhl pevnosti, při které byl schopen nést nadložní horni-
nu, bednění bylo odstraněno a zbytek spodní haly byl těžen směrem dolů
ve dvou etapách s tím, že se instalovaly další dvě úrovně dřevěných pře-
vázek a stojek v každé etapě. Když byly tyto práce dokončeny, musel se
smontovat a obalit sítí zbytek ocelových rámů. Dále se musely osadit spod-
ní části sloupků zárubně a práh zárubně. Následovala betonáž protiklenby
a stěn, v jejímž průběhu se postupně odstraňovaly jednotlivé úrovně stojek.
Pracoviště tedy bylo velmi stísněné. 

Všechny ruční ražby byly sledovány inženýry, aby bylo zajištěno, že
pohyby budou v přijatelných mezích. Toho se dosáhlo nivelačním měře-
ním korunových nosníků a měřením konvergencí stojek výdřevy.
Nejprve se používala olovnice a pásmo, kterými se měřily pohyby stojek
výdřevy ve vztahu k ose výrubu, na každé straně samostatně. Ukázalo se
však, že to bylo nepřesné a příliš náchylné k chybám čtení, například
z důvodu pohybu šňůry, vyznačující osu ražby. Proto se použil dálkoměr,
kterým se měřila vzdálenost mezi protilehlými stojkami, což byl proces
opakovatelný s přesností ± 1 mm.

TUNELOVÉ PROPOJKY

Propojky z nových tunelů do nástupištních tunelů se prováděly
s použitím standardního postupu. Vzdálenosti byly obvykle krátké,
v úrovni osy to bylo běžně 1–3 m. Nejprve se při montáži litinového  ostění
instalovala sada dílců, tvořící ocelový rám kolem prostupu, a pevně se
zainjektovala do stříkaného betonu. Poté se stříkaný beton vyboural

installed and were supported at the shaft end by brackets bolted into
the shaft concrete and at the far end by 300 x 300 mm timber props res-
ting on 450 x 600 x 150 mm deep concrete footblocks (Figure 12). As
the side headings were excavated, the headboards could be supported
by the flange of the crown beam. The sidetrees of the side headings
were held in at the top by a yankee brob (a steel plate bent into an 
S-shape) and at the bottom rested on the adjacent existing tunnel
linings, which were of cast iron construction. The sidetrees had a sprag
of 1:6. Then another 1m was excavated vertically downwards with
facing timbers on the left hand side supported by 300 x 150 mm tim-
ber walers and struts, held in place against the existing concourse tun-
nel lining on the right hand side by steel brackets. In this small space,
the lintel and top sections of the jambs of the jamb frame had to be
installed on the outside of the exposed concourse tunnel lining, and
bolted through. Again, like the shaft, steel frames had to be assembled
and wrapped in steel mesh, ensuring sufficient cover to the concrete.
Grout/breather tubes were affixed to the headboards, waterbar was pla-
ced on all the concrete joints and gaskets were placed around the futu-
re opening in the concourse tunnel. Then the soffit shutter had to be
built inside. The soffit was poured from the upper lobby above,
through four 250 mm diameter holes that had been drilled previously
for this purpose. Self-compacting concrete was used, since vibration
was not possible. The finish was excellent and back-grouting found no
voids. The commitment and skill applied by the miners, fitters and car-
penters in order to overcome the difficulties of this part of the work
and produce such a high quality finished product was awe-inspiring.

Once the soffit had gained sufficient strength to support the ground
above, the shutter was struck and the rest of the lower lobby was exca-
vated downwards in two stages, installing two more levels of timber
walers and struts at each stage. Once complete, the rest of the steel fra-
mes had to be assembled and wrapped in mesh, the lower sections of
the jambs and the sill of the jamb frame had to be installed and then
the invert and walls were concreted, removing a level of struts with
each pour. The work area was therefore very congested.

All the timber headings were monitored by the engineers to ensure
that movements were within acceptable limits. This was achieved by
levelling the crown beams and by measuring the convergence of the
sidetrees. At first a plumb-bob and tape measure was used to measure
the movement of the sidetrees relative to the centreline of the excava-
tion on each side independently. However, this was found to be ina-
ccurate and too susceptible to misreading caused by, for example,
movement of the stringline marking the centreline. Therefore,
a distometer was used to measure across from one sidetree to its oppo-
site number, which was repeatable to an accuracy of ± 1 mm.

CROSSPASSAGES

Crosspassages from new tunnels into existing platform tunnels fol-
lowed a standard sequence. Usually the distances were short, with
a typical distance at axis level of 1-3 m. First, a steel frame opening set
would be erected while installing the SGI lining, and grouted tight to
the sprayed concrete. Then, the sprayed concrete would be broken out
and the crosspassage would be excavated by hand in 9 stages. First, the
central top heading would be excavated as shown in Figure 13, expo-
sing the existing tunnel lining, and crown beams installed. Then the

Obr. 10 Šachta výtahu pro pohybově postižené osoby u přístupu na trasu
Piccadilly po betonáži
Fig. 10 The PLA MIP lift shaft after concreting
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Obr. 11 Dolní hala výtahu pro pohybově postižené osoby u přístupu na trasu Piccadilly – postup výstavby
Fig. 11 Construction sequence of the PLA MIP lift lower lobby
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a provedla se ruční ražba propojky, rozdělená do 9 fází. Nejprve se razil
střed kaloty (obr. 13). Když se odkrylo ostění tunelu, osadily se korunové
nosníky. Následovala ražba levé a pravé boční štoly kaloty, kde se pažení
stropu výrubu opíralo na jedné straně o pásnice korunových nosníků a na
druhé straně o stojky výdřevy. Potom se zabetonoval strop. Následovala
ražba protiklenby ve třech stupních a betonáž protiklenby. Nakonec se
vyrazil střed a vybetonovaly se stěny. Injektáž za výdřevu bylo obvykle
možné provádět pouze v nočních směnách, kdy byly trasy metra zavřené,
pro případ, že by si injektáž našla cestu až na nástupiště. 

Spíše než zárubňovým rámem, přišroubovaným k vnějšímu líci ostění
tunelu, který byl používán u výtahu pro pohybově postižené osoby, byly pro-
stupy v litinovém ostění stávajících tunelů zajišťovány sadou dílců pro pro-
stupy. Ty se instalovaly v nočních směnách, v nástupištních tunelech v době
výluk provozu vlakových souprav, určených pro údržbu, před ražbou pro-
pojek. Nástupiště se musela každé ráno předávat zpět pro použití veřejností.
Na obr. 14 je dvojice dokončených propojek v přístupu na trasu Northern
Line. Prostupy na nástupiště se musely uzavřít, aby se pracoviště oddělilo od
provozovaných nástupišť a byla zajištěna bezpečnost veřejnosti. 

KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽ

Kompenzační injektáž se užívala k vyrovnávání sednutí způsobených
ražbami. Sestava pro kompenzační injektáž byla instalována ve střední
úrovni uzlové šachty (Hub Shift), aby se snížilo sedání hotelu Great
Northern Hotel při stavbě eskalátorového tunelu přístupu na trasu
Northern Line. Podobně se sestava pro kompenzační injektáž instalovala
z tunelu Maiden Lane (obr. 15) nad spojovacím tunelem na přístup k trase
Piccadilly, „křížem“ a eskalátorem, aby se kompenzovalo sedání nádraží
King’s Cross, které je přímo nad nimi včetně citlivé střední nosné stěny
mezi dvěma hlavními klenbami. Tři úrovně vrtů, které jsou vidět na obr.
15, se vrtaly pod různými úhly z tunelu Maiden Lane tak, aby se
v půdorysném pohledu vytvořila mříž. Tím se zajistilo dosažení dobrého

left and right top headings would be driven with the headboards sup-
ported by the flanges of the crown beams on one side and by the sidet-
rees on the other side. Then the soffit would be concreted. Next, the
invert would be excavated in 3 stages and concreted, and finally the
middle would be excavated and the walls concreted. Usually the tim-
bers could only be grouted during the nightshift while the underground
lines were closed, in case grout found its way through to the platforms. 

The openings in the existing cast iron tunnel linings were suppor-
ted by an opening set, rather than a jamb frame bolted onto the outsi-
de of the tunnel lining as was done in the MIP lift. These were instal-
led in the working platform tunnels at night during engineering hours
when the trains were not running, before the crosspassages were exca-
vated. Every morning the platform had to be handed back for public
use. Figure 14 shows a pair of finished crosspassages in the Northern
Line Access. The opening into the platforms had to be sealed to sepa-
rate the worksite from the live platforms to ensure the safety of the
public.

COMPENSATION GROUTING

Compensation grouting was used to counteract settlements caused
by the tunnelling. A compensation grouting array was installed at an
intermediate level in the Hub Shaft to mitigate settlement of the Great
Northern Hotel while the Northern Line Access escalator tunnel was
being constructed. Similarly a compensation grouting array was instal-
led from the Maiden Lane tunnel (Figure 15) above the Piccadilly Line
Access passageway, cruciform and escalator to mitigate settlement of
King’s Cross railway station directly above, including the sensitive
spine wall between the two main arches. The three levels of boreholes
that can be seen in Figure 15 were drilled at different angles from the
Maiden Lane tunnel, to produce a lattice of boreholes in plan. This

Obr. 12 Kalota dolní haly výtahu pro pohybově postižené osoby u přístupu na
trasu Piccadilly – pohled od tunelu vestibulu
Fig. 12 Top heading of the PLA MIP lift lower lobby viewed from the con-
course tunnel side of the excavation

Obr. 14 Dvojice dokončených propojek v přístupu na trasu Northern Line
Fig. 14 A pair of finished crosspassages in the Northern Line Access

Obr. 15 Vrty pro kompenzační injektáž ve starém tunelu Maiden 
Fig. 15 Compensation grouting boreholes in the old Maiden Lane tunnel

Obr. 13 První ruční ražba s výdřevou v kalotě propojky; na konci lze vidět
odkryté stávající tunelové litinové ostění
Fig. 13 The first timber top heading of a crosspassage. The existing cast iron
tunnel lining can be seen exposed at the end
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pokrytí oblasti a snížení vlivu případných chyb v důsledku nepřesností
směru vrtání. 

Pohyby hotelu Great Northern Hotel nad eskalátorem přístupu na trasu
Northern Line jsou vidět na obr. 16. Kompenzační injektáž byla velmi
úspěšná a udržela pohyby v přijatelných mezích hlavně tak, že se terén
nadzdvihl předem, před zahájením ražeb eskalátorového tunelu,
a pohyby se vyrovnávaly následně.    

ZÁVĚR

Ražby tunelů na projektu přestavby stanice metra King’s Cross byly
velmi úspěšné. Nedošlo k žádnému poškození stávající infrastruktury ani
na povrchu ani v podzemí, a ohromné množství lidí, pohybujících se
v ulicích, cestujících londýnským metrem nebo nastupujících na vlaky
jedoucí na sever Anglie na nádraží King’s Cross, nebylo nikdy vystave-
no žádnému riziku. Jednou, a to brzy, snad budou potěšeni vylepšenou
stanicí metra s její zvýšenou kapacitou a zlepšenou přístupností. Stavěli
ji nikým nevidění pracovníci pouze několik metrů (a někdy i méně než
metrů) od míst, kde každý den stáli a čekali na příjezd svého vlaku.          
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ensured that good coverage of the area would be achieved and errors
due to inaccuracies of drilling alignment would have less effect. 

The movements of the Great Northern Hotel above the Northern
Line Access escalator are shown in Figure 16. The compensation grou-
ting was very successful and kept the movements within acceptable
limits, mainly by preheaving the ground before excavation of the esca-
lator tunnel and compensating for movements afterwards.

CONCLUSIONS

The tunnelling for the King’s Cross Underground Station
Redevelopment project was very successful. No damage was caused to
existing infrastructure, either at the surface or underground, and the
huge numbers of people walking through the streets, using the London
Underground or boarding trains to the North of England in King’s
Cross railway station were never put at risk. One day soon they will
hopefully be delighted by the improved underground station, with its
increased capacity and improved accessibility, that was being built by
an unseen workforce just metres (and sometimes much less than met-
res) from where they were standing every day waiting for their train to
arrive. DR. BENOÎT D. JONES M. Eng. Eng. D.,

benoitjones@yahoo.co.uk, MORGAN EST 
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Obr. 1 Výluhy ve štolách
Fig. 1 Leaching in the galleries

Obr. 2 Výluhy ve štolách
Fig. 2 Leaching in the galleries

ÚVOD

Hlavní důvody pro provádění injektáží v tunelu Dobrovského byly
dva. V první řadě měly zpevnit polohy zvodnělých nesoudržných
zemin v oblasti kaloty. Tím by byla zajištěna stabilita horní části výru-
bu – tedy bezpečnost práce – při ražbě tunelu. Druhým důvodem byly
výrazné výrony vody u portálu a lokálně téměř havarijní stav štol.
V místě průsaků vody docházelo k degradaci ostění, výluhům apod.
Tyto průsaky bylo nutné zatěsnit z hlediska dalšího provozu ve što-
lách, respektive pohybu pracovníků a mechanizací.

SOUČASNÝ STAV ŠTOL

Stav průzkumných štol v příportálovém úseku, zejména štoly IB,
byl z hlediska průsaků vody a degradace ostění velmi špatný. Na něko-
lika místech přitékala voda v nepřetržitém proudu, zakrytí výronů
nopovými fóliemi bylo v zásadě již nefunkční. Docházelo k výluhům
a degradaci betonu ostění štol, zejména v místech výztužných rámů
z důlní výztuže, tedy v místech oslabení ostění (obr. 1 a 2). Zřejmě
docházelo jak k proudění vody za rubem štol, tak v jílu narušeném raž-
bou štol.

K přítokům vody docházelo také na portálové stěně podél trubek
mikropilotového deštníku.  Bylo tedy jasné, že na určitou délku prů-
zkumných štol od raženého portálu bude nutné provést zpevňující
a těsnicí injektáže. Byl vypracován projekt, zohledňující jak geologic-
ké poměry a účel injektáží, tak výsledky několika pokusů, které pro-
běhly v předstihu ve stavební jámě.

INTRODUCTION

There were two main reasons for the use of grouting techniques in
the Dobrovského tunnel. First of all, they were intended to stabilise the
layers of saturated, incohesive soils encountered in the area of the top
heading. This measure would stabilise the upper part of the excavati-
on, i.e. improve the safety of the opening during the tunnel excavati-
on. The second reason was that significant water leaks appeared close
to the portal and the previous exploration galleries were locally found
nearly in emergency conditions. The lining in the leakage locations
gradually deteriorated, with signs of leaching etc. The leaks had to be
sealed to allow further operations in the galleries or the movement of
persons and equipment.    

CURRENT CONDITION OF THE GALLERIES

In terms of water leaks and deterioration of the lining, the condition
of the exploration galleries in the portal section was very poor, most of
all where the IB gallery is concerned. In several locations, the flow of
water running through the lining was nearly uninterrupted; the cove-
ring of the springs with a dimpled sheet membrane became virtually
non-functional. The leaching and deterioration of the concrete forming
the lining of the galleries was worst at yieldable (colliery) steel arch
sets, i.e. in locations where the bearing capacity of the lining was redu-
ced (see Figures 1 and 2). Ground water probably flew both behind the
outer surface of the lining and through the clay which had been dis-
turbed by the excavation.   

VYUŽITÍ CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ PRO RAŽBU 
TUNELU DOBROVSKÉHO

THE USE OF CHEMICAL GROUTING DURING 
THE DOBROVSKÉHO TUNNEL EXCAVATION 

JIŘÍ MATĚJÍČEK, ZDENĚK CIGLER 
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GEOLOGICKÉ POMĚRY – HLAVNÍ PODKLADY 
PRO PROJEKT INJEKTÁŽÍ

Z geologického průzkumu (říjen 2003, Geotest Brno) vyplynulo, že
hlavní příčinou průsaků, a tedy poškození ostění jsou zřejmě výskyty
zvodnělých kvartérních písčitých štěrků. Tyto nesoudržné zeminy se
v dotčené oblasti vyskytují ve vrstvách mocnosti řádově několika deci-
metrů, byly zastiženy i polohy mocnosti cca 2,5 m. Tato problematic-
ká a většinou zvodnělá vrstva se nachází v nadloží masivu neogenní-
ho jílu a zasahuje do vrchlíku profilu tunelů na portálu na výšku při-
bližně 2–4 m. Směrem od královopolského portálu se štoly zahlubují
do masivu neogenního jílu a zhruba ve staničení km 1,435 (cca 50 m
od portálu) jsou již oba tunely celým profilem ve vrstvě jílů.

Dalšími podklady, ze kterých bylo možné upřesnit geologické
a hydrogeologické poměry, byla geotechnická dokumentace štol
(dokumentace čeleb štol při ražbě, rok 2002, Geotest Brno),  doku-
mentace vrtů pro kompenzační injektáže (Zakládání staveb, a. s.)
a dokumentace z vrtání mikropilotových deštníků na portálu. Z těchto
podkladů vznikl pomocný model, schéma pro znázornění geologic-
kých poměrů v prostoru (obr. 3).

PROJEKT ZPEVŇUJÍCÍCH INJEKTÁŽÍ

Na základě dostupných podkladů byl předběžně stanoven rozsah
zpevňujících injektáží v kalotě tunelu v minimální nutné výšce. Z toho
vyplynulo zadání problému při konzultacích se specializovanými fir-
mami. Původně bylo zvažováno alternativní řešení – injektáže che-
mické a injektáže tryskové.

Hlavní výhodou chemických injektáží byla možnost provádění
přímo ze štol v předstihu před zahájením ražby tunelu, se zanedbatel-
ným vlivem na povrchovou zástavbu. Nevýhodou je jejich poměrně
vysoká cena a předem těžko ověřitelná účinnost v kalotě.

Tryskové injektáže by se musely provádět z čelby kaloty, což by
znamenalo výrazné zdržení ražby a budování primárního ostění. Jejich
účinnost je lépe ověřitelná již při provádění.

Původně měly injektáže zajistit pouze zpevnění nesoudržných písči-
tých zemin v oblasti kaloty, s částečnou těsnicí funkcí (respektive by
byla s výhodou využita jejich částečně těsnicí funkce). Kromě údajů
o geologických poměrech byly k dispozici výsledky injekčních zkou-
šek, které byly pro tento účel provedeny ve stavební jámě Královo
Pole bezprostředně před portály tunelů, kde se vyskytují podobné
zeminy, s jakými uvažuje projekt v raženém tunelu. 

V průběhu května 2007 byla provedena zkušební injektáž odkryté
vrstvy zvodnělých štěrků a štěrkopísků. Bylo zde uskutečněno 7 zku-
šebních vrtů délky 3 m, u kterých byla provedena injektáž třemi vybra-
nými typy nízkoviskózních polyuretanových pryskyřic (obr. 4). 

Při zkušební injektáži bylo sledováno zejména injektované množství
pryskyřic, injekční tlaky, teplota injektovaného prostředí a teplota
injekčních hmot. Po provedení zkoušky byla vrstva nesoudržných
zemin v místě zkoušky odkopána a byly získány tyto poznatky:

– nejlepší proinjektování zemin bylo dosaženo použitím jednoslož-
kové polyuretanové pryskyřice typu CarboStop 41;

– zjištěn dosah injektáže až 800 mm, pokud má dojít ke spolehlivé-
mu proinjektování zeminy je třeba instalovat injekční trubky

Leaks also appeared on the portal wall, where water flew along
canopy tubes. It was therefore evident that it would be necessary to
apply consolidation and sealing grouting to a certain length of the
exploration galleries, starting from the mined tunnel portal. The design
which was developed took into consideration the geological conditions
and the objective of the grouting, as well as the results of several trials
which were conducted in advance, in the construction pit.      

GEOLOGICAL CONDITIONS – MAIN SOURCE DOCUMENTS
FOR GROUTING DESIGN

It followed from the geological survey which was carried out in
October 2003 that the main source of the leaks and the induced dama-
ge to the lining are the occurrences of water-bearing Quaternary sandy
gravels. This incohesive ground occurs in the given area in layers
having the thickness in the order of several decimetres; even about
2.5m thick layers were encountered. This problematic and mostly satu-
rated layer is found in the cover of the Neogene clay massif, extending
about 2-4m down to the crown of the tunnels at the portal. In the direc-
tion from the Královo Pole portal, the galleries are getting deeper into
the Neogene clay massif; roughly at chainage km 1.435 (about 50m
from the portal), the entire cross sections of both tunnel tubes are
found in the clay layer.          

Other source documents which could be used for the adjustment of
the information on the geological and hydrogeological conditions
comprised the geotechnical documentation of the galleries (the face
mapping sheets provided during the excavation of the galleries, 2002,
Geotest Brno), compensation grouting borehole logs (Zakládání sta-
veb, a. s.) and logs of the drilling for the canopy tube pre-support,
which was carried out from the portal. These documents were the basis
for the development of a complementary model, chart, for the 3D
representation of the geological conditions (see Fig. 3).

STABILISATION GROUTING DESIGN

The extent of stabilisation grouting in the top heading, i.e. the mini-
mum necessary thickness of the layer to be treated, was determined on
the basis of the source documents available. This was a basis for the
formulation of the problem to be consulted with specialist firms.
Alternative solutions were initially contemplated:  chemical grouting
and jet grouting.       

The main advantage of chemical grouting was the possibility to
carry the grouting out directly from the galleries, before the commen-
cement of the tunnel excavation, when the impact on the ground sur-
face would be negligible. The relatively high cost and the efficiency in
the top heading which was hard to verify in advance of the excavation
were disadvantageous for this grouting.  

Jet grouting would have to be carried out from the top heading face,
which would have meant a considerable delay in the excavation and
construction of the primary lining. The efficiency of this grouting is
easier to verify during the excavation.   

The original objective of the grouting was to stabilise incohesive
sandy soils in the area of the top heading and, partially, to perform
some sealing function (or to use the advantage of the partial sealing
function of graouting). Apart from the information about geological
conditions, the results of the grouting trials which had been carried out
for this purpose in the Královo Pole construction trench were availab-
le. The trials had been conducted immediately in front of the tunnel
portals, where soils similar to those which were assumed by the design
to be encountered by the mined tunnel occurred.   

The trial grouting of an exposed layer of water-bearing gravels and
gravel-sands was carried out during May 2007. The trial consisted of
seven 3m long boreholes, with injections of three selected types of
low-viscosity polyurethane resins (see Fig. 4).    

The data which was followed during the trial grouting consisted
mainly of the injected amount of resin, grouting pressures, the tempe-
rature of the environment being grouted and temperature of the parti-
cular grout. When a particular trial was finished, the layer of incohesi-
ve soil was cut away. The following findings were gathered:

- the highest degree of filling the soils with grout was achieved
using CarbStop 41 mono-component polyurethane resin;  

- the grout penetrated up to a distance of 800mm; if the filling of the
soil with grout is to be reliably achieved, the grouting tubes must
be installed at about 750mm spacing and the grouting holes must
be arranged in isosceles triangles with the sides 750mm long;

Obr. 3 Prostorové schéma geologických poměrů 
Fig. 3 3D representation of the geological conditions
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s roztečí cca 750 mm a injekční vrty uspořádat do rovnoramen-
ných trojúhelníků s délkou strany 750 mm;

– spotřeba injekční směsi činí cca 50–55 l/m3 zpevněné zeminy;
– průměrná pevnost vzniklého geokompozitu činí 1,8 MPa, průměr-

ná pórovitost 12,5 %. 
Na základě těchto podkladů byl dopracován prováděcí projekt, který

byl součástí projektu Zajištění ostění průzkumných štol v rozsahu
daném závazným příkazem Obvodního báňského úřadu v Brně ze dne
4. 6. 2007. Tento projekt počítal se systémem radiálních injektážních
vrtů, kolmých na směr tunelu. Jejich hustota a směr musely zajistit,
aby zastižená poloha písčitých zemin byla řádně proinjektována mini-
málně na vzdálenost 750 mm směrem ven od teoretického obrysu
výrubu (obr. 5). Nebylo účelem  proinjektovat celou vrstvu zeminy,
protože by mohlo dojít k výraznému ovlivnění režimu podzemní vody.
To je v oblasti s hustou zástavbou nepřijatelné.

Na základě provedených zkoušek bylo stanoveno, že v daných
zeminách je možné z jednoho vrtu proinjektovat prostor přibližně
tvaru válce o průměru cca 600 mm. Z toho vyplynula nutná četnost
perforací na injekčních trubkách. Směr vrtů byl navržen tak, aby se
z jednoho postavení vrtací soupravy (lafety) dal provést co největší
počet vrtů.

Přesný rozsah chemických injektáží, zejména v takovém měřítku
jako na tunelu Dobrovského, nelze nikdy určit předem. Proto byly uva-
žovány předpokládané spotřeby injektážních hmot jako maximální
nutné s odvoláním na veškeré dostupné podklady včetně výsledků
pokusů.

REALIZACE

V září 2007 získala zakázku na provádění chemických injektáží
v tunelu II (štoly IIA, IIB) firma Minova Bohemia s. r. o., injektáže
v tunelu I, respektive ve štole IB, prováděla firma Zakládání staveb, a. s.

Dále bude popsána realizace chemických injektáží z průzkumných
štol IIa a IIb, které prováděla společnost Minova Bohemia
s. r. o. v termínu od 9/07 do 11/07.

Vrtání injekčních vrtů bylo prováděno hydraulickou vrtací soupra-
vou Morath s lafetou AK 25 a kladivem HBL 21. Souprava byla uchy-
cena na speciálně vyrobeném podvozku, umožňujícím otáčení lafety
ve vertikální ose, a tedy vrtání radiálních vějířů a následně na rypadle
Kobelco s housenicovým podvozkem (obr. 6). Vrtání vrtů bylo prová-
děno se vzduchovým výplachem. Byly používány vrtací korunky
o průměru 51 a 64 mm. Vrty byly vystrojeny plastovými manžetový-
mi trubkami s roztečí manžet 500 mm. Manžetové trubky byly do vrtů
vtahovány současně při vrtání pomocí speciálního bajonetového una-
šeče, u části vrtů, které zůstaly po odvrtání stabilní, bylo možné man-
žetové trubky do vrtů jednoduše zasunovat samostatně.

Pro úspěšné provedení injektáže bylo velmi důležité provádět dobře
utěsňování ústí injekčních vrtů, toto bylo prováděno polyuretanovou
montážní pěnou, filcovou plstí a rychle tuhnoucí směsí. Po utěsnění
ústí vrtů byla provedena beztlaková zálivka mezikruží mezi stěnami
vrtu a manžetovými trubkami cementovou směsí s přídavkem bento-
nitu v množství cca 3–5 %.

- the grout consumption amounted to about 50 – 55 litres per cubic
metre of stabilised soil;

- the average strength of the originating geocomposite amounts to
1.8MPa; the average porosity is 12.5 %. 

The above-mentioned findings were used for the completion of the
design of means of methods, which was part of the design named
“Stabilisation of the lining of exploration galleries” The scope of the
design was prescribed by a binding order issued by the Regional
Bureau of Mines in Brno on 4. 6. 2007.

The design assumed that a system of radial grouting boreholes, per-
pendicular to the tunnel alignment, would be installed. The spacing
and direction of the boreholes had to guarantee that the encountered
layer of sandy soils was properly filled with grout within the minimum
distance of 750mm beyond the theoretical line of excavation (see Fig.
5). The purpose was not to treat with the grouting the whole thickness
of the soil layer because the grouting could significantly affect the
ground water regime, which is unacceptable in the densely developed
area.  

The results of the trials led to the conclusion that it was viable in the
given soils to treat with the grouting through one borehole a space
roughly in the shape of a cylinder about 600mm in diameter. The num-
ber of perforations in grouting tubes followed from this conclusion.
The directions of the holes were designed with the aim of allowing the
drilling set to carry out the highest possible number of boreholes from
one set up of the machine (the boom).   

The exact extent of chemical grouting, namely in such the scale
which is required for the Dobrovského tunnel, can never be determi-
ned in advance. For that reason, the consumption of grouts assumed by
the design is the maximum necessary consumption, taking into consi-
deration all source documents and information available, including the
results of trials.  

GROUTING OPERATION

In September 2007, the contract for the chemical grouting in the
 tunnel II (the galleries IIA and IIB) and tunnel I (or gallery IB) was
awarded to Minova Bohemia s. r. o. and Zakládání staveb a.s., respec-
tively.  

The article further describes the chemical grouting which was carried
out from exploration galleries IIa and IIb by Minova Bohemia s. r. o.
from 9/2007 to 11/2007.

The grouting holes were drilled by a Morath hydraulic drill set with
an AK 25 boom and HBL 21 drifter. The drill set was mounted on a
purpose-built undercarriage, which allowed the boom to rotate around
a vertical axis, thus to drill fans of radial boreholes. Later, the rig was
installed on a crawler tracked Kobelco excavator (see Fig. 6). Air flus-
hing was used during the drilling with 51mm and 64mm drill bits.
Plastic tube-a-manchettes with sleeves spaced at 500mm were used for
the casing of the holes. The tube-a-manchettes were pulled into the
holes during the drilling, using a special bayonet carrier; the tube-a-
manchettes could be simply pushed in the holes separately in the por-
tion of holes which remained stable after the drilling.         

The success of the grouting greatly depended on the plugging of the
mouths of grouting holes. It was performed by polyurethane mounting
foam, felt and a rapid-set mixture. When the plugging of the mouths of
the holes was finished, the annulus between the borehole walls and the
tube-a-manchettes was filled, without pressure, with a cementitious
mixture containing 3-5% of bentonite admixture.     

The chemical grouting itself, using CarboStop 41 resin (see Fig. 7),
was carried out 12 to 24 hours after the filling of the annulus. The
grouting pressure did not exceed 30 bars; the average consumption of
resin per one meter of the grouting hole amounted to 9.3 litres.    

CarboStop 41 is a hydrophobic polyurethane resin with very low
viscosity, which forms stiff foam after the chemical reaction. It is sui-
table for stabilisation and sealing of fine-grained and water-bearing
soils or grouting of loosened rock and various porous structures. The
speed and course of the reaction is set up by the addition of an accele-
rator within the range of 0.5-2.5%. CarboAdd 41 accelerator is added
to CarboStop 41 to increase the reactivity. If moisture is prevented, the
reactive mixture which originates in this way remains without a visib-
le increase in viscosity for at least 8 hours. The reaction of the resin is
started when it is mixed with water in the amount corresponding to at
least 7% of the total volume of the grouting mixture.

Obr. 4 Pokusná injektáž firmy Minova
Fig. 4 Trial grouting by Minova firm



58

17. ročník - č. 3/2008

Mechanical data (pure resin)

Parameter Value

Compressive strength 
(resin expansion ratio = 2.2) MPa 2.5
Modulus of elasticity
(resin expansion ratio = 2.2) MPa min. 60
Absorption rate % max. 3.0
Bonding (to concrete) MPa min. 0.6

The grout was injected by a GRACO Premiér pump with the maxi-
mum output of 34 l/min. Because CarboStop 41 starts to react only
after the mixing with water, water was added to the resin by a pump
during the grouting. Water was mixed with the resin in the grouting
gun. It was pumped by an electric membrane pump or, later, a G 20ZL
piston pneumatic pump.        

Overall summary of the work performance

Gallery Grouting holes Resin Injected 
(m) consumption (l) volume (m3)

IIa 2,863 27,910 558.2
IIb 1,873 16,091 321.8

CONCLUSION 

Since grouting is generally an activity requiring high qualification,
continual cooperation among the designer, contractor and client is always
necessary. Even if the designer has detailed source documents available,
it is not always possible to precisely define the grouting conditions. For
that reason, a grouting design should only determine basic conditions of

Obr. 5 Schéma rozsahu provádění injektáží
Fig. 5 The grouting extent chart 

Obr. 6 Vrtání soupravou Morath
Fig. 6 Drilling by a Morath drill set

Obr. 7 Injektáž PUR pryskyřicí 
Fig. 7 PUR resin grouting 

Vlastní chemická injektáž pryskyřicí CarboStop 41 (obr. 7) byla
prováděna po 12 až 24 hodinách po provedení zálivky vrtů. Injekční
tlak činil maximálně 30 bar, průměrná spotřeba pryskyřice na metr
injekčního vrtu činila 9,3 litru.

CarboStop 41 je hydrofobní polyuretanová pryskyřice s velmi níz-
kou viskozitou, která po zreagování vytvoří tuhou pěnu. Je určena ke
zpevňování a utěsňování jemnozrnných zvodnělých zemin,
k injektáži rozvolněných hornin a různých porézních struktur.
Rychlost a průběh reakce se nastavuje přidáním akcelerátoru
v rozmezí 0,5–2,5 %. Pro zvýšení reaktivity se ke složce
CarboStop 41 přidává akcelerátor CarboAdd 41. Takto vzniklá reak-
tivní směs je při vyloučení vlhkosti vzduchu trvanlivá minimálně 8
hodin bez viditelného nárůstu viskozity. Reakce pryskyřice začíná po
promísení s vodou v množství min. 7 % z celkového objemu injekční
směsi.

Mechanická data (čistá pryskyřice)

Parametr Hodnota

Pevnost v tlaku 
(stupeň napěnění pryskyřice = 2,2) MPa 2,5
Modul pružnosti
(stupeň napěnění pryskyřice = 2,2) MPa min. 60
Nasákavost % max. 3,0
Přídržnost (k betonu) MPa min. 0,6

Injektáž byla prováděna čerpadlem GRACO Premiér s maximálním
výkonem 34 l/min. Protože CarboStop41 začíná reagovat až po smíse-
ní s vodou, byla při injektáži do pryskyřice přičerpávána voda. Voda se
směšovala s pryskyřicí v injekční pistoli a byla čerpána elektrickým
membránovým čerpadlem nebo později pístovým pneumatickým čer-
padlem G 20ZL. 

Celková rekapitulace provedených prací

Štola Injekční vrty Spotřeba Injektovaná
(m) pryskyřice (l) kubatura (m3)

IIa 2 863 27 910 558,2
IIb 1 873 16 091 321,8

ZÁVĚR 

Protože jsou injektáže obecně vysoce odborná činnost, každá reali-
zace vyžaduje průběžnou spolupráci projektanta, zhotovitele a také
investora. Dokonce i v případě, že má projektant k dispozici detailní

Předpokládaný průběh báze nesoudržných zemin
Assumed course of the base of non-cohesive soils

Štola II A (B) –
niveleta štoly
Gallery II A (B)
– alignment of
the gallery

Štola II A (B) –
niveleta štoly
Gallery II A (B) –
alignment of the
gallery

Teoretický obrys 
výrubu tunelu
Theoretical tunnel
excavation contour

Pracovní ploši-
na pro vrtání
MP / Working
platform for
the pre-sup-
port drilling

Schéma injektážních vrtů – Grouting drilling pattern

TEORETICKÁ PLOCHA CHEMICKÉ

INJEKTÁŽE 21,2 M2

THEORETICAL AREA OF 

CHEMICAL GROUTING OF 21.2M2
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podklady, není možné vždy přesně definovat podmínky pro injektáž.
Proto by měl projekt spíše pouze určit základní principy provádění
a nutný rozsah v rámci stavby. Detailní řešení by měly nabídnout
zhotovitelské specializované firmy. Skutečný stav, respektive sku-
tečné geologické a hydrogeologické poměry bývají zjištěny až přímo
při provádění injektážních vrtů. Problém je, že v případě veřejných
zakázek, o něž se ve většině případů jedná, je ze strany investora po
projektu požadováno stanovit předběžně spotřeby materiálů pro
injektáže jako podklad pro vypsání soutěže. Proto je vhodné, pokud
to podmínky umožňují, provést v předstihu přímo na dotčené stavbě
pokus, tak jak tomu bylo na tunelu Dobrovského. Zde bylo možné
zastihnout mimo průzkumné štoly stejné geologické podmínky jako
ve štolách, resp. v tunelu. Závěry z těchto pokusů pak mohou poslou-
žit jak projektantům (optimalizace návrhu, výběr vhodných materiá-
lů), tak investorům (přesnější stanovení spotřeb hmot = lepší cenový
odhad sanace) a zejména potom zhotovitelům (konkrétní zkušenost
z dotčené stavby). Tato spolupráce pak vede k tomu, že injekční
práce jsou prováděny nejen kvalitně, ale také ekonomicky.

Chemické injektáže byly provedeny před vlastní ražbou tunelů
s minimální možností ověřit okamžitě výsledky prováděné práce
a zhodnotit dosažené zpevnění a utěsnění zemin. Před provedením
vlastních injektáží proběhla důkladná technická příprava, byl prove-
den výběr vhodné injekční hmoty a injekční techniky na základě
zkoušek in situ přímo v lokalitě výstavby tunelu. Projektant při zpra-
cování projektu úzce spolupracoval s odbornými firmami a využíval
poznatků z injekčních zkoušek.

Efektivnost injektáží z hlediska zpevnění nesoudržných písčitých
zemin bylo možno zhodnotit až v době ražby tunelu, respektive
ražby kaloty. Bylo ověřeno, že polohy nesoudržných zemin a jejich
rozsah v projektu odpovídají skutečnosti. Snímky čelby v průběhu
ražby dokumentují dobrý výsledek chemických injektáží. Dá se tedy
konstatovat, že projekt byl vypracován správně a stejně tak je správ-
ná i metodika, kdy projekt může kromě dřívějších průzkumů vychá-
zet také z výsledků pokusů uskutečněných přímo na stavbě
v aktuálních podmínkách. Průsaky vody do štol byly velmi výrazně
omezeny, tedy částečná těsnicí funkce injektáží byla úspěšně dosa-
žena a stavebně-technický stav průzkumných štol se zlepšil.
Vzhledem k tomu, že ražba tunelu II již přešla injektované úseky bez
jakýchkoli problémů (obr. 8 a 9), můžeme konstatovat, že realizova-
né injektáže podle projektu firmy Amberg Engineering plně splnily
svůj účel i s ohledem na zpevnění nesoudržných vrstev. 

ING. JIŘÍ MATĚJÍČEK, jmatejicek@amberg.cz, 
AMBERG ENGINEERING BRNO, a. s.

ING. ZDENĚK CIGLER, cigler@minova.cz, 
MINOVA BOHEMIA s. r. o.

Recenzoval: Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.

the work and the necessary scope within the framework of the construc-
tion. Detailed solutions should be offered by specialist firms – contrac-
tors. The real condition or actual geological and hydrogeological conditi-
ons are usually identified just during the drilling of grouting holes. The
problem is in the cases which occur most often, i.e. public tenders, where
owners require that the designs contain preliminary bills of materials to
provide bases for calls for tenders. It is therefore advisable, if the condi-
tions allow it, to carry out an in-situ trial in advance, similarly to the ope-
ration in the Dobrovského tunnel. In this particular case, the conditions
which were encountered beyond the exploration galleries were identical
with those in the galleries or the tunnel. The conclusions drawn from the
trials can be used by design engineers (design optimisation, selection of
proper materials), owners (more accurate bills of materials mean impro-
ved estimation of the stabilisation cost) and, most of all, by contractors
(specific experience of their particular sites). Owing to this cooperation,
the subsequent grouting work quality is higher and even more economic.

The chemical grouting was carried out before the tunnel excavation
itself, with minimum possibility of immediately verifying the results of
the work being performed and assess the soil stabilisation and sealing
effects was minimum. Prior to the execution of the grouting itself, a tho-
rough technical preparation was carried out and suitable grouting mate-
rials and grouting techniques were selected on the basis of the in-situ tri-
als which had been conducted directly in the tunnel construction locati-
on. The designer working on the design closely collaborated with speci-
alist firms and used the information obtained during the trial grouting.        

The grouting effectiveness could be assessed in terms of the stabilisa-
tion of incohesive soils only subsequently, during the tunnel excavation
or the top heading excavation. It was confirmed that the positions and
extent of incohesive soil layers as presented in the design corresponded
to reality. Pictures of the excavation face taken during the excavation
document the good result of the chemical grouting. We can therefore
state that the designing work was correct. Similarly correct was the met-
hodology, where a design can be based not only on previous surveys, but
also on results of trials conducted in real conditions of the construction
site. The extent of water leaking into the galleries was significantly redu-
ced, which means that the required partial sealing function of the grou-
ting was successfully achieved and the structural condition of the explo-
ration galleries was improved. Considering the fact that the excavation
of the tunnel tube II has passed the sections which had been treated by
the grouting without any problem (see Figures 8 and 9), we can say that
the grouting, which was carried out according to the Amberg
Engineering’s design, completely achieved its purpose even as far as the
stabilisation of incohesive soil is concerned.   

ING. JIŘÍ MATĚJÍČEK, jmatejicek@amberg.cz, 
AMBERG ENGINEERING BRNO, a. s.

ING. ZDENĚK CIGLER, cigler@minova.cz, 
MINOVA BOHEMIA s. r. o.

Obr. 8 Ražba kaloty
Fig. 8 Top heading excavation

Obr. 9 Výsledek injektáží 
Fig. 9 Results of the grouting 
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ÚVOD

V roce 2006 se společnost Metrostav a. s. zvítězila v mezinárodním
tendru na výstavbu projektu Hédinsfjördur na Islandu, který obsahuje dva
silniční tunely mezi městy Ólafsfjördur a Siglufjördur. Projekt obnáší
ražbu dvou tunelů v délkách 3650 m  a 6925 m. 

Vlastní výstavba obou tunelů pak byla zahájena v září 2006 ražbou
tunelu ze Siglufjörduru a v listopadu téhož roku z Ólafsfjörduru. 

Ražba obou tunelů probíhá v horském pásmu Tröllaskagi (poloostrov
Trolů), tvořeném komplexem basických až intermediárních hornin se
sedimentárními vložkami. Horniny jsou subhorizontálně uloženy
a porušeny převládající severojižní tektonikou. Výška nadloží se pohy-
buje od cca 5 m v blízkosti portálů až do více než 800 metrů pod vrcho-
lem Hólsfjall.

Design tunelu je navržen podle norských předpisů, kdy typický profil
dvoupruhového tunelu představuje 52,83 čtverečních metrů. Tunel je
ražen metodou drill-and-blast s vystrojením ostění tunelu pomocí kotev
a stříkaného betonu. 

V druhém čísle časopisu Tunel ročník 2007 byla pak v článku autorů
Ing. Cyroně a Ing. Stehlíka Výstavba silničních tunelů Hedinsfjordur na
Islandu podána výstižná informace o dosavadním průběhu ražby uvede-
ných tunelů. V závěru odstavce týkajícího se tunelu Olafsjordur bylo uve-
deno, že od staničení 13,100 km se začaly zvyšovat přítoky vody do tune-
lu až na více než 2000 l/min. Tyto skutečnosti pak v závěrečné fázi vedly
k pozastavení ražby tunelu.

Tento článek navazuje na zmíněnou problematiku a je zaměřen na rea-
lizaci chemických injektáží v těchto tunelech. 

PROBLEMATIKA INJEKTÁŽÍ

Vlastní výstavba tunelů obsahuje také položky injektáží
a předpokládala použití technologie na provádění injektáží metodou pre-
grouting, známou a osvědčenou metodou injektáže pro omezení průsaků
podzemních vod při ražbě tunelů ve Skandinávii, a to pomocí chemických
nebo cementových materiálů (schéma 1). Investor stavby spolu
s dodavatelem vyhodnocuje zastižené přítoky a společně rozhodují
o zahájení injektáží při zastižení přítoků podzemní vody. Referenční limit
pro zahájení injektáží pak vychází z množství přítoku z průzkumných
vrtů, teploty vody a průměrného průtoku v tunelu na každý km jeho délky.
Pokud supervize investora neurčí jinak, platí, že pokud je přítok vody ze
dvou či více průzkumných vrtů, které slouží k průzkumu předpolí tunelu
a nalezení případných přítoků podzemní vody, vyšší než 10 l/s, zahájí se
v součinnosti s dozorem investora příprava na vrtání a následují pak injek-
táže pomocí metody pre-groutingu. Po skončení každé injektáže se pak
vrtají dva nebo více průzkumných otvorů o 1 m kratších, než byly otvory
vrtané pro vlastní injektáž, pro ověření úspěšnosti vlastní injektáže. 

Podle specifikací injektážních prací pak bude pro přítoky nižší než 
10 l/s naplánována metoda post-groutingu, která by nenarušovala konti-
nuitu ražeb.

TUNEL ÓLAFSJÖRDUR

Ražba tohoto tunelu probíhá v současnosti ve vulkanických horninách
terciérního stáří. Jedná se většinou o čediče, zčásti vulkanoklastika. Čedi-
če jsou jemně až středně zrnité, kompaktní i proplyněné s častým výsky-
tem zeolitů. Vulkanoklastické sedimenty jsou zastoupeny tzv. scorií
(sopečná struska) a červeným pískovcem. V čedičích se vyskytují vložky
jemnozrnných tufitů uložených téměř horizontálně. Zatřídění hornin se
pohybuje (podle ČSN 73 1001) v rozmezí R2–R4. Horninový masiv je
značně tektonicky porušen. Hlavní puklinové systémy jsou orientovány
jednak přibližně kolmo k ose tunelu, jednak rovnoběžně s ní. Jejich sklon

INTRODUCTION

In 2006, Metrostav a.s. was awarded the international contract for the
implementation of the Hédinsfjördur project in Iceland, which compri-
ses two road tunnels between the towns of Ólafsfjördur and Siglufjördur.
The two tunnels to be driven were 3650m and 6925m long.  

The construction of both tunnels itself started in September 2006 by
the excavation of the tunnel from Siglufjördur. The excavation from
Ólafsfjördur started in November 2006. 

The excavation of both tunnels takes place at the Tröllaskagi moun-
tain range (Trolls’ peninsula), which is formed by a complex of basic
to intermediary rock types with sedimentary interbeds. The rocks are
sub-horizontally bedded, disturbed by north-south trending tectonic
faulting. The overburden height varies from about 5m in the vicinity of
portals to over 800m under Hólsfjall Mountain.

The tunnel design was carried out according to the requirements of
Norwegian regulations, where the cross sectional area of a double-lane
tunnel is 52.83 square meters. The tunnel is being driven using the drill
and blast technique, with the excavation support consisting of anchors
and sprayed concrete.  

The paper Construction of road tunnels in Iceland by the authors
Cyroň and Stehlík, which was published in the issue No. 2/2007 of
Tunel magazine, contained detailed information on the progress of the
excavation of the above-mentioned tunnels since that time. In the end
of the paragraph dealing with the Ólafsfjördur tunnel there is the infor-
mation that water inflows to the tunnel started to increase from the
chainage km 13.100, reaching over 2000 l/min. Subsequently, in the
final phase, resulted into the suspension of the tunnel excavation.

This article picks up the threads of this information. It is focused on
the application of chemical grouting in these tunnels.   

GROUTING PROBLEMS

The contract for the construction of the tunnels contained, among
other items of work, even grouting operations. It assumed that the pre-
grouting technique would be used, which is a well known and proven
grouting method capable of sealing of leaks of ground water during tun-
nel excavation in Scandinavia by means of chemical or cementitious
materials. For the progress chart see Chart 1. The project owner together
with the contractor assess the encountered inflows and jointly decide
whether the grouting is to be started when ground water inflows are
encountered. The reference limit for the commencement of the grouting
is based on the rate of inflows from exploration boreholes, the water
temperature and average rate of the flow through the tunnel per each
kilometre of its length. Unless ordered otherwise by the owner’s super-
vision, it applies that if the water inflow from two or more exploration
boreholes which are used for the exploration of the tunnel front zone and
the finding of contingent ground water inflows exceeds 10 l/s, the con-
tractor jointly with the owner’s supervision will start the preparation for
drilling and subsequent pre-grouting. When the particular grouting ope-
ration is finished, two or more exploration boreholes are drilled to veri-
fy the success of the grouting. These boreholes are shorter by 1m than
the boreholes carried out for the grouting purposes.

In the cases of the inflow rates lower than 10 l/s, a post-grouting
method is planned in compliance with the grouting specifications, such
which will not disturb the continuity of the tunnel excavation. 

THE ÓLAFSJÖRDUR TUNNEL

The excavation of this tunnel is currently passing through Tertiary
volcanic rocks., comprising above all basalts and, partly, volcanoclastic

PROBLEMATIKA PROVÁDĚNÍ TĚSNICÍCH CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ
NA TUNELECH ÓLAFSJÖRDUR A SIGLUFJÖRDUR NA ISLANDU

PROBLEMS OF CHEMICAL GROUTING USED FOR THE SEALING OFF
WATER IN THE ROCK MASS DURING THE ÓLAFSJÖRDUR AND

SIGLUFJÖRDUR TUNNEL EXCAVATION IN ICELAND

DAVID CYROŇ, PETR KUČERA
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rocks. The basalts are fine grained to medium grained, both compact
and gas-charged, with a frequent occurrence of zeolites. The volcanoc-
lastic sediments are represented by the so-called scoria (volcanic slag)
and red sandstone. Sub-horizontal interbeds of fine grained tuffites
occur in the basalts. The rock classes (according to ČSN 73 1001) vary
from R2 to R4. The trends of the main joint systems are mostly appro-
ximately perpendicular to the tunnel axis or are parallel with it. The dip
of the joints is very steep, mostly about 80°. Roughly up to chainage km
13.100 the inflows into the tunnel were not significant and did not
affect the advance rate of the excavation. From this chainage, the inflow
rates started to grow, reaching over 2000 l/min. At chainage km 12.940,
the inflow rates further grew, with the pressure reaching about 10 – 15
bar and the water temperature of 2°- 3° C (see Fig.1). For these reasons
the decision was made to commence the grouting in the front zone.
When the attempt to use cementitious grout for the sealing of the inflows
to the tunnel and restart the excavation failed, the site management deci-
ded, with the owner supervisor’s consent, that Minova chemical polyu-
rethane resins be used. Because the tender conditions strictly prohibited
the use of substances which may harmfully affect the environment or the
persons who work with them, Minova had to prove that its products are
certified for the contact with potable water and living environment
according to North European standards. With respect to the fact that
these materials had been successfully used before on other construction
sites in Iceland (the Kárahnjúkar water scheme), all grouting materials
submitted to the owner’s supervisor were approved. 

Apart from the necessary accessories, the chemical grouting set con-
sisted of GX – 45 piston grouting pumps, BVS – 40 packers and
Carbopur WF two-component resin, including CarboAdd Thix 1 and 2
accelerators.   

The sealing with polyurethane materials was carried out using the
pre-grouting method, following the rules and recommendations desig-
ned by Mr. Tomasz Najder PhD Civ.Eng., a consulting engineer in the
field of grouting from Najder Engineering Ltd., Stockholm. This spe-
cialist was recommended to Metrostav a.s. by the owner’s supervisor
with respect to his long lasting experience of this work in Iceland.    

16 – 18 boreholes were drilled ahead of the face, around its circum-
ference. The 12 – 20m long boreholes were subsequently used for the
injection of Carbopur WF polyurethane resin into the rock mass (see
Fig. 2). 

The objective and purpose of the above described grouting is to cre-
ate a protective envelope around the entire circumference of the cross
section of the mined tunnel by means of the turning of the surrounding
rock mass into an impervious material and, to a certain extent, increa-
sing its strength. At the same time, selected employees of Metrostav
a.s. were, after previous theoretical preparation, practically trained
during those grouting operations by specialists of Minova company to
be able to use this technique entirely independently as a part of the tun-
nel excavation procedure, if necessary. All training was performed wit-
hin the framework of technical assistance provided by Minova
Bohemia s.r.o., with the assistance of other foreign employees of
Minova company. The drill pattern and grouting procedures had
always to be adjusted to comply with the particular volume of dis-
charge, the geology at the particular chainage and technical conditions
for the application of the chemical grouting. Intercepting traps were
installed in the tunnel and at the portal as a part of environmental pro-
tection measures with the aim of intercepting, if necessary, leaks
during the grouting.           

In addition, it was necessary in the tunnel excavation sections trea-
ted by the grouting to reduce the round lengths during the drill and
blast operations. The reason for the use of shorter round lengths was
the reduction in the consumption of explosives. Apart from other
aspects, owing to the shorter round lengths, the conditions for the dril-
ling of the grouting boreholes were more favourable and the rock mass
at the excavation face was not disturbed so much by the blasting,
which was performed in the rock mass which had been significantly
fractured even before the blasting.     

The grouting was used under the above-mentioned conditions in an
about 80 metres long section for about 1.5 months, from the end of
May to the beginning of July 2007. The completed “sealing” grouting
subsequently rendered the resumption of the excavation in these com-
plicated hydrogeological conditions.  

The grouting operations using the polyurethane materials were resu-
med at the end of August 2007 at chainage km 12.060, but, with
 respect to the fact that the values of the ground water flow rates and

je velmi strmý, většinou kolem 80°. Až do staničení cca 13,100 km neby-
ly přítoky podzemní vody do tunelu významné a neovlivnily postup
ražby. Teprve od uvedeného staničení se začaly přítoky zvyšovat až na
více než 2000 l/min a ve staničení 12,940 km dokonce přítoky ještě více
zesílily a byly pod tlakem cca 10–15 barů při teplotě vody 2–3 °C 
(obr. 1). Z těchto důvodů  bylo rozhodnuto o zahájení injektáží tunelové-
ho předpolí. Po neúspěšném pokusu provádět  injektáže na bázi cementů
s cílem utěsnit přítoky do tunelu a obnovit ražbu vedení stavby po doho-
dě s dozorem stavby rozhodlo o použití chemických polyuretanových
pryskyřic firmy Minova. Jelikož pak zadávací podmínky striktně zaka-
zovaly použití látek, jejichž účinek na životní prostředí nebo osoby, které
s nimi pracují, může být škodlivý, bylo nutné, aby firma Minova proká-
zala, že její materiály disponují schváleními pro styk s pitnou vodou
a životním prostředím podle severoevropských standardů. Vzhledem
k tomu, že již v předchozím období byly tyto materiály úspěšně použity
na jiných stavbách na Islandu (výstavba vodního díla Kárahnjúkar), byly
veškeré předložené materiály pro injektáže schváleny dozorem investora.

Při provádění vlastních chemických injektáží byla použita (mimo
nutné příslušenství) pístová injekční čerpadla GX–45, pakry BVS–40
a dvoukomponentní polyuretanové pryskyřice Carbopur WF včetně
akcelerátorů Carboadd Thix 1 a 2.

Při provádění těsnicích prací s polyuretanovými materiály jsme postu-
povali metodou pre-groutingu podle zásad a doporučení zpracovaných
panem Tomaszem Najderem Ph.D. Civ.Eng. ze společnosti Najder
Engineering – Stockholm, odborným konzultantem pro injektáže. Tento
specialista byl doporučen společnosti Metrostav a. s. stavebním dozorem
investora, vzhledem ke dlouholetým zkušenostem s prováděním těchto
prací na Islandu.

Do obvodu čelby tunelu bylo vrtáno 16–18 předvrtů v délkách 12–20
metrů, které byly následně injektovány polyuretanovou pryskyřicí
Carbopur WF (obr. 2). 

Smyslem a účelem takto prováděných injekčních prací je vytvoření
ochranné obálky po celém obvodu profilu raženého díla, přičemž jsou
okolní horniny utěsněny a do určité míry také zpevněny. Současně při
těchto injektážích byli profesní zaměstnanci Metrostavu a. s., po před-
chozí teoretické přípravě, prakticky zaškoleni specialisty společnosti
Minova tak, aby byli schopni, v případě potřeby, využívat tuto technolo-
gii naprosto samostatně jako součást technologického postupu ražby.
Všechna tato školení byla prováděna v rámci technické pomoci poskyt-
nuté společností Minova Bohemia s. r. o. včetně pomoci dalších zahra-
ničních pracovníků fy Minova. Vrtné schéma a injekční postupy byly
vždy aktualizovány podle vydatnosti jednotlivých vodotečí, geologie
v konkrétním staničení a technických podmínek pro provádění chemic-
kých injektáží. V rámci ochrany životního prostředí byly instalovány
v tunelu a u portálu záchytné clony, jejichž cílem bylo zachytit, v případě
potřeby, úniky při injektážích. 

V injektovaných úsecích ražby tunelu byly také zkráceny záběry při
provádění trhacích prací. Důvodem ke zvolení zkrácených záběrů bylo
použití menšího množství trhavin. Kromě jiných aspektů byly při 
zkrácených záběrech dosaženy příznivější podmínky pro vlastní vrtání
injektážích otvorů, ale také hornina na čelbě výrubu nebyla tak výrazně
porušena v již tak velmi rozpukaném masivu.   

Obr. 1 Přítok vody z průzkumného vrtu tunelu Olafsfjördur
Fig. 1 Water discharging from an exploratory borehole in the Olafsfjördur tunnel
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Injekční práce byly při popsaných parametrech využívány na úseku
cca 80 metrů dlouhém po dobu asi 1,5 měsíce od konce května do začát-
ku července 2007. Prováděné těsnicí injekční práce pak následně umož-
nily obnovit  ražbu v těchto složitých hydrogeologických podmínkách.

Na konci srpna 2007 ve staničení 12,060 km byly znovu zahájeny injekč-
ní práce polyuretanovými materiály, ale vzhledem k tomu, že množství
i tlak podzemní vody opět zvýšily své hodnoty oproti předchozím přípa-
dům, bylo rozhodnuto na doporučení Ing. Najdera a zástupců Minovy
o nasazení výkonnějšího zubového čerpadla SK-90. Tlak podzemní vody
v předvrtech dosahoval hodnot až 30–35 barů. Těmto podmínkám bylo
nutné také přizpůsobit i injekční příslušenství. Osvědčené chemické injekč-
ní materiály byly doplněny o napěňující pryskyřici Geofoam, zejména
vzhledem k tomu, že předvrty byly zjištěny v předpolí čelby pukliny
a kaverny v horninovém masivu o šířce až 0,5 metru (obr. 3). 

Rovněž bylo nutno zajistit adekvátní množství stlačeného vzduch
k pohonu čerpadla SK-90 formou výkonnějšího kompresoru
a dostatečnou zásobu injekčního materiálu, vzhledem k tomu, že spotře-
by oproti předcházejícím aplikacím injektáží několikanásobně vzrostly.
Byl rovněž doplněn a upraven technologický postup o provádění vývrtů
a jejich injektáž Geofoamem přímo do předpolí čelby s cílem vyplnění
zjištěných volných prostor při použití této reaktivnější a více napěňující
pryskyřice.

Společným znakem prováděných chemických injektáží (obr. 4 a 5) na
tunelu Ólafsjördur bylo mimo jiné např. nutné předehřívání injekčních
hmot na teploty 25–30 °C včetně vytvoření temperovaného zatepleného
prostoru pro injekční čerpadlo a zásoby materiálu na čelbě tunelu. A také
další doprovodná opatření ve vztahu k samotnému provádění injektáží

pressures again increased compared with the previous cases, a decision
based on a recommendation of Ing. Najder and Minova representatives
was made that a higher-performance SK-90 gear-type pump would be
applied. The ground water pressure in the pre-boreholes reached up to
30 – 35 bar. The grouting accessories had also be adjusted to those
conditions. The selection of well proven chemical grouting materials
was expanded by the adding of Geofoam foam producing resin, main-
ly because of the fact that cracks and caverns up to 0.5m wide were
identified the rock mass in the front zone by the pre-boreholes (see
Fig. 3).    

Another task was to provide an adequate amount of compressed air
for the driving of the SK-90 pump by purchasing a higher-performan-
ce compressor and a sufficient stock of the grouting material, with res-
pect to the fact that the consumption increased several times compared
with the preceding applications of the grouting. The technological pro-
cedure was also adjusted by adding boreholes to be used for the grou-
ting in the front zone by Geofoam with the aim of the filling of the
identified free spaces with this more reactive and more foam produ-
cing resin.      

Common attributes of the application of the chemical grouting (see
Figures 4 and 5) in the  Ólafsjördur tunnel were, among others, the
necessary pre-heating of the grouting materials to 25 – 30°C, including
the creation of a moderately heated, thermally insulated space for the
grouting pump and material stocks at the excavation face, as well as
other accompanying measures associated with the grouting operations,
including the occupational safety during this work. All substantial data
on the grouting was recorded.      

THE  SIGLUFJÖRDUR TUNNEL

In this case, the prevailing rock is basalt with apparent sub-horizon-
tal bedding, variable porosity, with transitions to finer grained and
more compact facies. The variability of the rock mass properties in the
horizontal direction is a result of the conditions under which the thrust
sheet originated, therefore, even transitions to smudges of volcanic
earthy breccia. An about 1m thick layer of sedimentary tuffite was
identified during the excavation within a length of 400m. The north-
east trending tectonics prevails.   

The several 1 – 5m thick shear zones which were encountered con-
sist of mylonitised rock. They are attended by increased inflows of
water and have a negative impact on the excavation.  

The application of chemical grouting with polyurethane materials
was necessary only in the cases where the sealing effect of cementiti-
ous grout was not guaranteed or the high-pressure ground water was
detected in the close vicinity of the excavated cross section of the 
tunnel. The risk of uncontrolled inrush of ground water was raised
even by the fact that the tunnel was driven on a down gradient from

Obr. 5 PU pryskyřice vytěžená z tunelu po provedení injektáží
Fig. 5 PU resin excavated from the tunnel after the grouting

Obr. 2 Vrtání injektážního deštníku tunelu
Olafsfjördur 

Fig. 2 Drilling for the canopy tube pre-support in
the Olafsfjördur tunnel 

Obr. 3 Vytékající voda z prostoru poruchy v boku
tunelu Olafsfjördur

Fig. 3 Water flowing from a geological failure on
the side of the Olafsfjördur tunnel

Obr. 4 Zainjektovaná čelba PU materiálem tunelu
Olafsfjördur

Fig. 4 The Olafsfjördur tunnel excavation face
 treated with the PU grouting
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a certain chainage. The grouting procedure using cementitious and
polyurethane materials was again based on a method description pre-
pared by a consultant specialised in grouting. The advantage allowing
the use of higher proportion of cementitious grout was undoubtedly the
fact that the ground water temperature varied between 18 – 20°C and
the pressure did not exceed 20 bar.     

When the chemical grouting using the PUR materials was necessa-
ry, GSF – 35 and GX – 45 pumps were applied. Again, Carbopur WF
polyurethane resins produced by Minova Group were used.

The drilling and grouting procedures were similar to those which
had been used in the Ólafsfjördur tunnel, with a single exception: the
grouting materials did not have to be pre-heated. In some cases it was
even the opposite, which means that the temperature had to be artifici-
ally reduced with the aim of the extension of the time of response of
the resins being used.  

CONCLUSION

This paper summarises the know-how gathered during the applica-
tion of chemical grouting in 2007, i.e. the time when the excavation of
the two tunnels was not finished. Now, the Siglufjördur tunnel (see
Figures 6 and 7) has successfully broken through.  

The geological and hydrological conditions which were encountered
during the tunnel excavation belong among the most difficult in
Iceland. Metrostav a.s. employees coped with the difficulties of the
grouting procedures very well. Their work was appreciated by the
supervision and fully complied with the expectations of the owner.
However, we must also commend the technical assistance provided
during the grouting by the Minova employees.        

All of the technicians and workers who have participated in the con-
struction have proved that they are able to adapt to very unfavourable
unexpected geological conditions. They deserve our thanks for their
dedicated work. We firmly believe that they will successfully comple-
te the entire project. 

ING. DAVID CYROŇ, david.cyron@metrostav.cz, 
METROSTAV a. s., 

ING. PETR KUČERA, petr.kucera@minovaint.com, 
MINOVA BOHEMIA s. r. o.

včetně zajištění bezpečnosti a ochrany zaměstnanců při těchto pracích.
O prováděných injektážích byly vedeny protokoly se zaznamenáním
všech podstatných údajů o této činnosti.

TUNEL  SIGLUFJÖRDUR

Převládající horninou je zde čedič se zjevným subhorizontálním ulo-
žením s proměnlivou porozitou, s přechody do jemnozrnnější kompakt-
nější facie. Proměnlivost vlastností horninového masivu v horizontálním
směru je dána podmínkami při vlastním vzniku příkrovu, takže výjimkou
nejsou ani přechody do šmouh vulkanické brekcie zemitého charakteru.
Sedimentární tufitická poloha byla v průběhu ražby identifikována
v délce 400 metrů, její mocnost se pohybovala okolo 1 metru. Tektonika
je převážně severojižního směru.

Několik zastižených poruch o mocnosti 1–5 metrů je tvořeno myloni-
tizovanou horninou, jsou rovněž provázeny zvýšeným přítokem vody
a mají negativní vliv na ražbu.

Nasazení chemických injektáží polyuretanovými materiály na tomto
tunelu bylo nutné pouze v případech, kdy nebyl zcela zajištěn těsnicí efekt
prováděných cementových injektáží nebo kdy byla zjištěna podzemní tla-
ková voda bezprostředně u raženého profilu tunelu. Nebezpečí nekontrolo-
vaného výtoku podzemní vody bylo umocněno také skutečností, že tunel
byl ražen od určitého staničení úpadně. Provádění injektáží cementovými
i polyuretanovými materiály vycházelo opět z metodického postupu zpra-
covaného odborným konzultantem pro injektáže. Výhodou pro provádění
ve vyšší míře cementových injektáží byla bezesporu teplota podzemní
vody, která se pohybovala v rozmezí 18–20 °C a její tlak byl do 20 barů.

V případě nutnosti nasazení chemické injektáže PUR materiály byly
používány čerpadla GSF–35 a GX–45. Opět byly použity polyuretanové
pryskyřice Carbopur WF z produkce skupiny Minova.

Technologie vrtacích a injekčních prací byla obdobná jako na tunelu
Ólafsfjördur s jediným rozdílem, že nebylo nutno injekční hmoty pře-
dehřívat, ale v některých případech tomu bylo naopak, tedy umělé sníže-
ní teploty za účelem prodloužení reakčního času používaných pryskyřic.

ZÁVĚR

Tento příspěvek shrnuje poznatky z provádění chemických injektáží pro-
váděných v roce 2007, kdy ražba na obou tunelech dosud nebyla ukončena.
V současnosti je tunel Siglufjördur (obr. 6 a 7) již úspěšně proražen.

Zastižené geologické a hydrogeologické podmínky při ražbě tunelů
patří k nejobtížnějším na Islandu. Pracovníci Metrostavu a. s. zvládli pro-
vádění technologii injektáží s velmi dobrými výsledky. Tyto práce oceni-
la supervize a plně splňovaly také předpoklady investora. Musíme však
ocenit technickou pomoc při injektážích pracovníky společnosti Minova. 

Za obětavou práci patří poděkovaní všem zúčastněným pracovníkům
v technických a dělnických profesích, kteří prokázali a prokazují, že
i přes velkou nepřízeň neočekávaných geologických podmínek jsou
schopni se jim přizpůsobit a pevně věříme, že celé dílo zdárně dokončí.

ING. DAVID CYROŇ, david.cyron@metrostav.cz, 
METROSTAV a. s., 

ING. PETR KUČERA, petr.kucera@minovaint.com, 
MINOVA BOHEMIA s. r. o.

Recenzoval: Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.

Obr. 6 Pohled z proraženého tunelu Siglufjördur 
Fig. 6 A view from the Siglufjördur tunnel after the breakthrough 

Obr. 7 Portál tunelu Siglufjördur po jeho prorážce 
Fig. 7 Siglufjördur tunnel portal after the breakthrough 

Obr. 8 Schéma provádění injektáží pomocí pre-groutingu 
Fig. 8  The pre-grouting drill pattern
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ÚVOD

Stavba 513 Silničního okruhu okolo Prahy (SOKP) patří k nej význam -
nějším dopravním stavbám budovaným v současnosti na území České
republiky. Po svém dokončení, spolu se sousedními stavbami 512 (pro-
pojujícími jižní část okruhu s dálnicí D1) a 514 (jižní část okruhu na
levém břehu Vltavy, směr letiště Ruzyně a dálnice D5), pomůže význam-
ně snížit dopravní zatížení jižní části hlavního města v oblasti Jižní spoj-
ky, Barrandovského mostu a Barrandovské radiály.

Největším objektem stavby 513 je silniční tunel délky 1935 m.

PROJEKT TUNELŮ

Nově budovaný silniční tunel ražený Novou rakouskou tunelovací
metodou (NRTM) je tvořen dvěma paralelními tubusy propojenými osmi
tunelovými propojkami.

Jižní třípruhový (stoupající) tunel převádějící dopravu směrem od dál-
nice D5 k dálnici D1 je tvořen třemi stavebními objekty – SO 608 hlou-
bený úsek u cholupického portálu, SO 603 ražená část tunelu a SO 606
hloubený úsek u komořanského portálu. Celková délka tunelu je 1935 m,
z toho ražená část 1678 m. Délka hloubených úseků je 257 m (173 m
Komořany a 84 m Cholupice). 

Objektové členění severního dvoupruhového (klesajícího) tunelu je
obdobné objektovému složení jižního tunelu – SO 607 hloubený úsek
u cholupického portálu, SO 602 ražená část tunelu a SO 605 hloubený
úsek u komořanského portálu. Ražená část tunelu má délku 1677 m,
hloubené úseky 248 m (171 m Komořany a 77 m Cholupice).

Délka tunelových propojek (SO 604) se mění v závislosti na jejich polo-
ze. K tunelu také patří výdechový a nasávací objekt Nouzov (SO 609).
V rámci tohoto objektu byla vyhloubena 45 m hluboká vzduchotechnická
šachta a v současnosti je ražena obchozí vzduchotechnická štola.

Ve dvoupruhovém tunelu budou provedeny dva odstavné zálivy délky
60 m (obr. 1).

GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY

Horninový masiv v trase tunelu tvoří dva statigrafické celky ordovik
a proterozoikum. 

Ordovické vrstvy jsou zastoupeny pevnými horninami letenského sou-
vrství, které je charakteristické flyšovým vývojem. Souvrství je tvořeno

INTRODUCTION

Construction lot 513 of the Prague City Ring Road (PCRR) pro-
ject belongs among the most important transport-related construc-
tions which are currently being implemented in the Czech
Republic. Once it has been completed, it will, together with the
neighbouring construction lots 512 (a connection between the
southern part of the Ring Road to the D1 motorway) and 514 (the
southern part of the Ring Road found on the left bank of the Vltava
River, heading toward the Ruzyně airport and the D5 motorway),
help to significantly reduce the traffic volume in the southern sec-
tor of the capital, in the area of the Southern Connection Road, the
Barrandov Bridge and Barrandov Radial Road.   

The largest structure in construction lot 513 is a 1935m long
 tunnel.

TUNNEL DESIGN

The new road tunnel, which is being built using the New
Austrian Tunnelling Method (NATM), consists of two parallel tun-
nel tubes, which are interconnected by eight cross passages.  

The southern triple-lane (ascending) tunnel tube, which carries
traffic in the direction from the D5 motorway toward the D1
motorway, comprises three sub-structures, i.e. SO 608 ( the cut and
cover section at the Cholupice portal), SO 603 (the mined section
of the tunnel) and SO 606 (the cut-and-cover section at the
Komořany portal). The tunnel is 1935m long in total, with the
mined part 678m long. The cut and cover sections are 257m long
in total (173m on the Komořany side and 84m on the Cholupice
side).

The division of the northern double-lane (descending) tunnel
tube into sub-structures is similar to that of the southern tube:
SO 607 – the cut and cover section at the Cholupice portal, SO 602
– the mined tunnel section and SO 605 – the cut and cover section
at the Komořany portal. The mined part of the tunnel tube is
1677m long; the aggregate length of the cut and cover sections is
248m (Komořany side - 171m; Cholupice side - 77m).  

The length of the cross passages (SO 604) varies depending on
their locations. The Nouzov exhaust and intake ventilation structu-
re (SO 609) is also part of the tunnel. A 45m deep ventilation shaft
was sunk within the framework of this sub-structure and
a diversion ventilation adit is being excavated.   

Two lay-bys will be provided in the double-lane tunnel, each of
them 60m long. (Fig. 1).

GEOLOGICAL AND HYDROLOGICAL CONDITIONS

The rock mass the tunnel route passes through consists of two
stratigraphical units: the Ordovician and Proterozoic.   

The Ordovician measures are represented by massive rocks for-
ming the Letná Member, which is characterised by the flysh backg-
round. The Letná Member consists mainly of siltstone and silty
shale, with a smaller proportion of quartzite. In an unweathered
condition, the colours of the rocks are mostly grey to black-grey.
These rocks can be classified as sound, slightly weathered in the
vicinity of faults, locally even weathered. The massif is heavily
tectonised. (Fig. 2).      

The Proterozoic rocks, which are represented by silty shale,
sandy shale, greywacke to quartziferous shale and greywacke,
form the Pre-Quaternary bedrock throughout approximately a half
of the route length. In an unweathered condition, the rocks are
mostly grey to grey-black; the slightly weathered rocks are usual-

ŘÍZENÍ A GEOMONITORING RAŽEB TUNELŮ STAVBY 513
SILNIČNÍHO OKRUHU KOLEM PRAHY

EXCAVATION CONTROL AND MONITORING OVER TUNNELS 
IN CONSTRUCTION LOT 513 OF THE PRAGUE CITY RING ROAD 

PETR SVOBODA, IGOR ZEMÁNEK

Obr. 1 Poslední záběr v odstavném zálivu dvoupruhového tunelu při ražbě od
Cholupic

Fig. 1 The last excavation round at the lay-by in the double-lane tunnel
during the excavation from the Cholupice portal
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Obr. 2 Typická čelba v příportálové oblasti dvoupruhového tunelu u Ko mo -
řanského portálu

Fig. 2 Typical excavation face in the portal area of the double-lane tunnel at
the Komořany portal

převážně prachovci a prachovitými břidlicemi, méně jsou zastoupeny
křemence. V nezvětralém stavu mají horniny většinou šedou až černoše-
dou barvu. Tyto horniny lze klasifikovat jako zdravé, v okolí poruch
navětralé, místy až zvětralé. Masiv je silně tektonicky porušen (obr. 2). 

Proterozoické horniny zastoupené siltovými, písčitými, drobovými až
křemitými břidlicemi a drobami budují předkvartérní podklad zhruba
v polovině trasy. V nezvětralém stavu mají horniny většinou šedou až čer-
nošedou barvu, navětralé horniny mívají nazelenalé odstíny a zvětralé hor-
niny jsou hnědé až okrové barvy. Horniny bývají rezavě a hnědě laminova-
né, deskovitě vrstevnaté a na vrstevných plochách limonitizované (obr. 3).

Celkově vykazuje horninový masiv vysoký stupeň stability. Výjimku
tvoří příportálová část u cholupického portálu tunelu (do vzdálenosti cca
150 m od raženého portálu). Z hlediska geotechnického zatřídění výrubu
není mezi oběma celky žádný rozdíl. Hranice mezi nimi je velmi obtížně
rozeznatelná a bude upřesněna na základě petrografických rozborů vzor-
ků odebraných z výrubu.

Z hydrogeologického hlediska lze v prostoru trasy vydělit tři typy
kolektorů. Prvním je svrchní zvodnění, které je vázáno na přípovrchovou
vrstvu navětrání a rozvolnění ordovických a proterozoických skalních
hornin. Kolektorem často jsou i nadložní kvartérní deluviální sedimenty.
Jedná se o průlinopuklinové zvodnění většinou s volnou hladinou pod-
zemní vody, která je pouze lokálně, pod sprašovými polohami, napjatá.
Hloubkový dosah zvodně je do cca 30 m.

Ve větších hloubkách hydrogeologického masivu, tvořeného skalními
horninami ordoviku a proterozoika, je vyvinuto puklinové zvodnění.
Hydraulická vodivost je po těchto, pro vodu predisponovaných cestách,
vyšší než v nadložním přípovrchovém kolektoru.

Třetím typem kolektoru jsou hrubozrnné písky a místy štěrky
v pleistocénní vltavské terase, kterou prochází předportálový zářez
u komořanských portálů. Jedná se o průlinové zvodnění s dobrou pro-
pustností a s volnou hladinou podzemní vody.

Výrub i čelba kaloty jsou během ražeb převážně suché. Pouze ve sta-
ničení TM 780 a TM 1060 třípruhového tunelu docházelo k větším
a v TM 920 a TM 1190 k menším výronům podzemní vody, s postupem
ražby ve dně kaloty a následně po dobírce lavice i v počvě tunelu. Po
celou dobu ražby třípruhového tunelu se projevoval výrazný drenážní
účinek průzkumné štoly.

ZPŮSOB ZADÁNÍ STAVBY 

Stejně jako u stavby 514 ovlivnila vznik modelu řízení (způsob klasi-
fikace, zatřiďování, oceňování a fakturace) použitého pro ražby tunelů
zadávací dokumentace stavby. Zadávací dokumentace tunelu stavby 513
SOKP byla zpracována podle stejných zásad jako dokumentace stavby
514. Tato problematika je velmi dobře popsána v článku (M. Srb) který
vyšel v časopise Tunel 2/2008. Nebudeme zde proto opakovat podrobný
popis zadání, ale uvedeme pouze informace rozhodující pro vytvořený
model řízení ražeb.

Pro účely ocenění a úhrady ražby 1 m tunelu (a samozřejmě i před -
cházející nabídky) byly vytvořeny agregované položky pro jednotlivé
technologické třídy výrubu (TTV). Tato agregovaná položka pro 1 m
raženého tunelu se skládá z jednotlivých oceněných dílčích položek prací

ly greenish and weathered rocks are brown to ochre. The rocks are
often rusty and brown laminated, heavy-bedded and limonitised on
bedding planes. (Fig. 3)

On the whole, the rock mass exhibits a high degree of stability.
The Cholupice portal part of the tunnel (up to the distance of about
150m from the mined portal) is an exception.  In terms of the geo-
technical categorisation of the excavation, there is nearly no diffe-
rence between the two geological units there. The boundary bet-
ween them is very difficult to recognise; it will be adjusted on the
basis of petrographical analyses of the samples taken from the
excavation. 

From the hydrological point of view, three types of aquifers can
be found in the area along the route. The first of them is a sub-sur-
face saturated zone, which is bound to the surface layer of the
Ordovician and Proterozoic rocks affected by slight weathering
and loosening. Overlying Quaternary deluvial sediments also often
form an aquifer. It is a combined interstitial-fissure type of aquifer,
mostly with a phreatic surface of ground water, which is confined
only locally, under loess layers. This type of aquifer does not reach
deeper than about 30m under the surface.      

At greater depths of the hydrogeological massif, which consists
of the Ordovician and Proterozoic rocks, we can encounter the fis-
sure type of aquifer. The hydraulic conductivity along fissures,
which are predisposed to form paths for water, is higher than that
in the upper sub-surface aquifer.

The third type of aquifer is formed by coarse-grained sands and
locally by gravel in the Pleistocene Vltava River terrace through
which the Komořany-side pre-portal construction trench cuts. It is
an interstitial ground water body with good permeability and
a phreatic surface.

The excavated opening and the excavation face are mostly dry
during excavation. Exceptions were encountered at chainages of
780m and 1060m, where rather major inflows of ground water
appeared, and chainages of 920m and 1190m, where minor inflows
had to be coped with during the excavation of the bottom of the top
heading and the subsequent excavation of the bench and tunnel
invert. The drainage effect of the exploration gallery was obvious
throughout the period of the triple-lane tunnel excavation.   

THE DEFINITION OF TENDER CONDITIONS 

The development of the tunnel excavation control model (the
method of classification, categorisation, pricing and invoicing)
was influenced by the tender conditions, in the same way as in the
case of the construction lot 514. The tender documents for con-
struction lot 513 of the PCRR were developed following the same
principles as those for construction lot 514. This problem is very
well described in the paper (M. Srb, 1) which was published in
Tunel 2/2008. Therefore, we are not going to describe it repeated-
ly. Instead, we will present only the information which is crucial
for the excavation control model which was developed for lot 513.

Obr. 3 Typická čelba v příportálové oblasti dvoupruhového tunelu
u Cholupického portálu

Fig. 3 Typical excavation face in the portal area of the double-lane tunnel at
the Cholupice portal
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při ražbě a navržených prostředků zajištění. Prostředkem zajištění se
rozumí stříkaný beton se sítí, svorníky (kotvy), příhradové rámy, jehly
atd.

Délka záběru je v každé TTV udána rozsahem OD – DO. Se změnou
délky záběru se mění skutečný rozsah provedených prací i množství
zabudovaných prostředků zajištění výrubu na běžný metr. Zadávací
dokumentace proto stanovuje hodnotu ± 20 % jako rozsah intervalu, ve
kterém je umožněno toto množství měnit bez vlivu na účtovanou cenu za
metr ražby tunelu.

Obdobný způsob používá rovněž u některých položek zadání geotech-
nického monitoringu, např. při měření deformací primárního ostění
v tunelu jsou agregovány všechny položky do dvou (dodávka a osazení
měřicího bodu a počtu měření). Tato činnost je odměňována paušálně za
časovou jednotku (např. měsíc) při definování celkového počtu měřič-
ských profilů a max. počtu měření během celého provádění monitoringu.

Toto opatření zjednodušuje oceňování a úhradu prací. Zároveň se zvy-
šuje využití flexibility NRTM v českých podmínkách. To přispívá
k efektivnímu provádění razičských prací.

NADVÝLOMY BĚHEM RAŽEB

V zadávací dokumentaci jsou samozřejmě uvedeny i zásady pro úhra-
du nadvýlomů vzniklých během ražeb tunelů. Hranice nezaviněné-
ho (technologického) nadvýlomu je určena křivkou rovnoběžnou
s hranicí teoretického líce výrubu ve vzdálenosti 250 mm. V dané ploše
jsou zahrnuty i radiální deformace do výrubu a nutné zvětšení profilu
z důvodu směrového vedení a omezené přesnosti ražby. Odvoz rubaniny
a zaplnění tohoto prostoru SB je hrazeno paušálně a kompenzuje zhoto-
viteli výkony, které musí v určitém rozsahu provést vždy z tech -
nologických důvodů.

Sanace nadvýlomu mezi 250 mm a 500 mm radiálně nad teoretickým
lícem výrubu (tj. odvoz rubaniny z nadvýlomu a zaplnění nadvýlomu
SB) není hrazena nikdy.

Geologicky podmíněný nezaviněný nadvýlom je objednatelem hrazen
až při překročení hranice 500 mm, pokud je v každém jednotlivém pří-
padě větší než 1 m3.

ZPŮSOB ŘÍZENÍ RAŽEB

Zadávací podmínky popsané výše v kapitole Způsob zadání stavby
umožnily současně se zahájením ražeb zavést denní schůzky ražeb.
Denní schůzka představuje pravidelné setkání odpovědných zástupců
zadavatele, zhotovitele a kanceláře geotechnického monitoringu.
Schůzka je svolána i operativně, na základě zastižených geotechnických
podmínek a podle potřeb stavby. Na straně zadavatele se schůzky účast-
ní i zástupce odborného konzultanta. Denní schůzky nenahrazují jednání
rady monitoringu a technické rady (RAMO). V případě tunelů stavby 513
SOKP denní schůzky doplňují radu monitoringu a rozdělují tak řídicí
strukturu na část operativní (provozní) a část kontrolní a řídící.

Denní schůzky se zabývají pouze ražbou tunelů. Výsledkem jednání
schůzky je rozhodnutí o zatřídění ražby do příslušné technologické třídy
výrubu (TTV), rozhodnutí o délce záběru, množství vystrojovacích pro-
středků a například v případě jehel a svorníků i o jejich rozmístění, délce
apod. Toto rozhodnutí je, na základě shody zúčastněných, potvrzeno jako
schéma vystrojení výrubu na příští období. Pokud nedojde ke shodě, je
rozhodnutí o dalším postupu závislé na jednání mimořádné rady monito-
ringu svolané vedoucím kanceláře monitoringu.

RAMO tak vzhledem k ražbě tunelu plní hlavně kontrolní funkci, pro-
váděnou v pravidelných intervalech. Rada je seznámena se zastiženými
geotechnickými podmínkami, výsledky kontrolních měření geotechnic-
kého monitoringu a odpovídajícím zatříděním ražeb do technologických
tříd výrubu.

Toto uspořádání radě umožňuje věnovat větší pozornost dalším pro-
blémům spojeným s výstavbou rozsáhlého podzemního díla. Jedná se
o kontrolu plnění průběžných termínů prací, koordinaci prací na reali-
zační dokumentaci stavby, atd.

Pracovní náplň odborného konzultanta investora, jako zaměstnance
nezávislé konzultační firmy pracující pro investora stavby, se pak oproti
původním předpokladům blíží více úloze kompetentního pracovníka
investora ve funkci stavebního dozoru či supervize ražeb nebo geotech-
nika (tzv. Engineer podle FIDIC) podílejícího se na rozhodnutích
o geotechnickém zatřídění, systému vystrojení a o způsobu postupu ražby
přímo na stavbě v souladu s principy observační metody. Tento pracov-
ník vykonává i odborný dozor nad prováděným geotechnickým monito-
ringem stavby a podílí se na upřesňování programu jednotlivých měření
na příští období.

Aggregated items were developed for individual excavation sup-
port classes (ESC) for the purpose of the pricing and payment for
1running meter of the tunnel (of course even for the preceding bid-
ding purposes). An aggregated item for 1m of the mined tunnel
comprises costs of individual partial items of operations carried
out during the construction and the means designed for the exca-
vation support. The means of the excavation support comprise
shotcrete, steel mesh, rock bolts (anchors), lattice girders, dowels
etc.    

The excavation round length is specified for each ESC by
a range FROM – TO. The actual amount of work and of the means
of excavation support to be installed per a running metre of the
tunnel changes with the changing round length. For that reason, the
tender documents stipulate a value of ± 20 % to be the range of the
interval within which this amount can vary without an impact on
the invoiced cost per metre of the tunnel excavation.  

A similar approach is adopted in the cases of some items of the
specifications for the geotechnical monitoring; for example, all
items of the measurement of deformations of the primary lining in
the tunnel are aggregated into only two items (the supply and
installation of a measurement point and the number of measure-
ments). This activity is paid for by a lump price for a unit of time
(e.g. for a month); the total number of the measurement stations
and maximum number of measurements throughout the monitoring
operation is defined.      

This approach simplifies the pricing and payment for the work.
At the same time, the exploitation of the flexibility of the New
Austrian Tunnelling Method in Czech conditions is increased. It
contributes to the effectiveness of the tunnel excavation.  

OVERBREAKS DURING THE EXCAVATION

Of course, the tender documents even contain principles dealing
with the payment for the overbreaks which will originate during
the tunnel excavation. The boundary of an unavoidable overbreak
is determined by a curve which is parallel with the theoretical con-
tour of the excavated opening, drawn at a distance of 250mm.
Radial deformations toward the excavation and the enlargement of
the profile which is necessary for the purpose of the directional
guidance and because of the limited accuracy of the excavation are
included in the area determined by this boundary. The removal of
muck and filling of the overbreak with shotcrete is paid for by
a lump sum, which compensates the contractor for the operations
which must be always (to a certain extent) carried out for techni-
cal reasons.          

The treatment of an overbreak reaching 250mm to 500mm bey-
ond the theoretical excavation contour (i.e. the removal of muck
attributable to the overbreak and filling of the overbreak with
shotcrete) is never paid for.       

A geologically conditioned, unavoidable overbreak is paid for
by the client only when the 500mm boundary is crossed and each
particular overbreak is larger than 1 m3.

EXCAVATION CONTROL SYSTEM

The tender conditions described above in chapter “The definiti-
on of tender conditions” made it possible to establish a system of
“Daily Excavation Meetings”, starting concurrently with the
beginning of the tunnel excavation. The Daily Meeting represents
a regular meeting of responsible representatives of the client, con-
tractor and the geotechnical monitoring office. The meeting is cal-
led even operatively, on the basis of the encountered geotechnical
conditions and if needed by the construction. A representative of
the technical consultant for the client is another member who
attends the meeting. The daily meetings do not substitute the mee-
tings of the “Monitoring Board and Technical Board” (MOBO).
Regarding the tunnels of the construction lot 513 of the Prague
City Ring Road, the daily meetings are a supplement to the
Monitoring Board meetings; thus the management structure is
divided into an operative (operating) part and control and manage-
ment part.       

The Daily Meetings deal only with the tunnel excavation. The
meeting result has the form of a decision on the determination of
the relevant excavation support class, decision on the round length,
the amount of the means of support and, in the case of dowels and
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Technický dozor investora může věnovat větší pozornost správnému
provádění a kvalitě všech prací.

ZATŘÍDĚNÍ DO TECHNOLOGICKÝCH TŘÍD VÝRUBU 
A SCHÉMATA VYSTROJENÍ 

Jak již bylo popsáno výše, zatřídění ražby tunelů do konkrétní techno-
logické třídy výrubu a stanovení příslušného schématu zajištění provádí
skupina pracovníků účastnících se denních schůzek ražeb. Rozhodnutí
o dalším postupu (vyhotovení schématu zajištění) je podloženo denní pří-
tomností jednotlivých pracovníků na čelbách ražeb obou tunelů
i propojek a využíváním informací o výsledcích prováděných kontrolních
měření v rámci monitoringu. Pro ražbu dvoupruhového tunelu jsou velmi
důležitým podkladem pro další rozhodnutí dostupná data z ražby prů-
zkumné štoly i zkušenost s odezvou horninového masivu při ražbě tří -
pruhového tunelu.

Rozhodování o vystrojení a dalším postupu ražby probíhá ve dvou kro-
cích. Nejdříve je přijato rozhodnutí o technologické třídě výrubu, kde je
základním kritériem příslušná možná délka záběru. Druhým krokem je
možná úprava množství jednotlivých vystrojovacích prvků v dané tech-
nologické třídě (svorníky, jehlování, bezpečnostní nástřik čelby a výrubu,
zajištění čelby kotvením atd.) a případně i způsobu pobíraní jednotlivých
dílčích výrubů.

Po získání shody je vyplněn formulář Schůzka ražeb tunelů SOKP 513
– Schéma vystrojení a způsob ražby (obr. 4). Účastníci schůzky potvrdí
vyplněný formulář svými podpisy. Každý z účastníků obdrží kopii.
Originál je uložen v kanceláři vedoucího monitoringu. Jednotlivá sché-
mata jsou číslována průběžně pro každý tunel. Jednotlivé ražby jsou pro
větší přehlednost odlišeny barevně. Na schématu zajištění je vyznačeno
od kdy (tj. od kterého záběru) schéma platí. Schéma zůstává v platnosti
do vyvolání další změny.

Na konečnou podobu vystrojení výrubu mohou mít výrazný vliv i jiné
než geotechnické podmínky. Jako příklad uvádíme cca 150 m dlouhý pří-
portálový úsek dvoupruhového tunelu na komořanské straně. V této
oblasti odpovídala kvalita zastiženého horninového masivu technologic-
ké třídě výrubu 3. Zhotovitel však nebyl schopen otevřít výrub na poža-
dovanou délku vzhledem k určení maximální mezní nálože na časový
stupeň ani v délce minimálního záběru v této třídě. Ražba zde proto pro-
bíhala v TTV 4 s výrazným snížením množství použitých vystrojovacích
prostředků.

Důležitou roli při rozhodování o jednotlivých schématech zajištění
hraje i spolupráce se zpracovatelem realizační dokumentace stavby.

GEOTECHNICKÝ MONITORING RAŽBY TUNELŮ

Ražba tunelů je prováděna jako konvenční, cyklická, podle zásad
NRTM. Nedílnou součástí takto prováděných ražeb je vždy
i geotechnický monitoring jako soubor pozorování a měření hornino-
vého prostředí a jeho odezvy na ražbu podzemního díla. Samozřejmě že
podle podobných principů je navržen i monitoring stavebních jam 
hloubených částí tunelu. V našem článku se blíže zmíníme o měřeních
 prováděných v rámci ražeb, která jsou důležitá pro rozhodování
o zatřídění.

rock bolts, on the installation pattern, their lengths etc. This deci-
sion is confirmed on the basis of mutual agreement of the partici-
pants to be the specification of the excavation support system to be
used in the subsequent period. If the agreement is not achieved, the
decision on the procedure to be further used depends on an extra-
ordinary meeting of the Monitoring Board, which is called by the
head of the monitoring office.        

Thus the MOBO mainly fulfils the checking function in relation
to the tunnel excavation, which is exercised at regular intervals.
The board is acquainted with the encountered geotechnical condi-
tions, results of the checking measurements performed by the geo-
technical monitoring and the respective excavation support classi-
fication.  

This system allows the Board to pay higher attention to other
problems associated with the implementation of the extensive
underground construction, namely the checking whether running
deadlines are met, the coordination of the work on the detailed
design etc.   

The work load on the technical consultant for the client, who is
an employee of an independent consultancy firm employed by the
client, is then, in contrast with the original assumptions, closer to
the role of a competent employee of the client in the function of
client's supervision engineer or an excavation supervisor (the
Enginner according to the FIDIC), who participates in the making
of decisions on the geotechnical classification, the excavation sup-
port system and the excavation procedure directly in situ, in com-
pliance with the observational method principles. This person car-
ries out even the professional supervision over the performance of
the geotechnical monitoring and participates in the adjustment of
the programme of individual measurements for the subsequent
period.       

Client's supervision engineer can pay more attention to the pro-
per execution and quality of all operations.

DETERMINATION OF EXCAVATION SUPPORT CLASSES 
AND SUPPORT SCHEMES 

As described above, the determination of particular excavation
support classes and respective support schemes is carried out by
a group of workers who attend “Daily Excavation Meetings”. The
decision on the further procedure (the preparation of the support
scheme) is based on the daily presence of individual workers at the
excavation faces of the  two tunnels and cross passages and the
exploitation of the information about the results of the checking
measurements which are carried out within the framework of the
monitoring. A source of information which is very important for
the excavation of the double-lane tunnel is the available data which
was obtained during the excavation of the exploratory gallery and
the experience of the rock mass response obtained during the exca-
vation of the triple-lane tunnel.  

The process of deciding on the support and subsequent procedu-
re is divided into two steps. First, the decision on the excavation
support class is adopted; the basic criterion is the respective pos-
sible round length. The second step is the possible modification of
the amount of individual support elements required for the parti-
cular excavation support class (rock bolts, dowels, shotcrete to the
excavation face and walls, support of the face by anchors etc.) and,
if necessary, a change in the excavation sequence.     

When the mutual agreement is achieved, the format “PCRR
513 Tunnel Excavation Meeting – Excavation Support Scheme
and Excavation Procedure” (Fig. 4) is filled. The participants in
the meeting confirm the filled format by their signatures. Each of
the participants receives a copy. The original copy is deposited in
the office of the head of the monitoring. Individual schemes are
numbered consecutively for each of the tunnels. Individual hea-
dings are distinguished in colours for better lucidity. The excava-
tion round from which the support scheme is applicable is mar-
ked in the drawing. The scheme remains valid until a change is
necessary. 

The final solution to the excavation support can even be signifi-
cantly affected by other than geotechnical conditions. As an exam-
ple, we present the about 150m long portal section on the
Komořany side of the double-lane tunnel. In this area, the encoun-
tered quality of the rock mass corresponded to excavation support
class 3. Nevertheless, the contractor was not able to maintain the

Obr. 4 Formulář – Schéma vystrojení a způsob ražby
Fig. 4 Form – Excavation Support Scheme and Excavation Procedure
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Cílem prováděného monitoringu je:
● získání informací o deformačním a stabilitním chováním masivu pro

zajištění bezpečnosti práce;
● získání podkladů pro klasifikaci masivu a optimalizaci navrženého

zajištění výrubu (primárního ostění);
● získání podkladů pro návrh sekundárního ostění;
● plnění požadavků pro zajištění bezpečnosti práce;
● získání dostatečných informací pro řízení geotechnických rizik vzni-

kajících během provádění ražeb.
Prováděný monitoring se skládá z těchto kontrolní měření a po -

zorování:
Geotechnické sledování ražeb: Dokumentaci čeleb provádí odborný

geolog pro každý záběr do speciálního formuláře. Ve skalních
a poloskalních horninách ordoviku a proterotoika geolog předně sleduje
a vyhodnocuje tektonickou situaci líce výrubu ve vztahu k možným pro-
jevům strukturní nestability výrubu. Na základě tohoto pozorování
a dokumentace se geologická služba podílí na vypracování prognóz geo-
logických podmínek pro další ražbu. K tomu využívá i informací získa-
ných z předchozích ražeb (průzkumná štola, třípruhový tunel).

Konvergenční měření primárního ostění: Jedná se geodetické, tri-
gonometrické měření líce primárního ostění v jednotlivých profilech.
Ražba tunelů je prováděna s horizontálním členěním čelby. Výrub tune-
lu je rozdělen na kalotu a lavici, resp. kalotu, lavici a dno. Každý profil
se skládá z pěti bodů, tří v kalotě a dvou v lavici. V případě nutnosti je
osazen mimořádný měřičský profil.

Při geodetických měřeních deformací primárního ostění jsou v našem
případě měřeny velmi malé deformace primárního ostění. Hodnoty svis-
lých i vodorovných deformací jsou neobvykle malé. Po průchodu kaloty
obvykle dosahují hodnot do 5 mm. Svislé deformace po průchodu lavice
nepřesahují 20 mm.

Extenzometrické měření (hloubková nivelace): Jedná se o měření
vertikálních posunů v libovolných hloubkových úrovních pod povrchem
terénu. Cílem extenzometrického měření z povrchu terénu je objektivně
stanovit v předstihu před ražbou deformace horninového masivu
v různých hloubkových úrovních pod terénem. A následně stanovit hra-
nici ovlivnění horninového masivu vzhledem k výrubu. Časová rezerva
umožňuje zhotoviteli včas reagovat na případné anomálie deformačního
procesu v průběhu ražby.

Na povrchu terénu jsme nad oběma tunelovými tubusy osadili exten-
zometrický profil, v místě nad druhým odstavným zálivem ve dvoupru-
hovém tunelu. Intenzivní sledování profilu v době procházení jednotli-
vých ražeb potvrdilo velmi malou odezvu horninového masivu na probí-
hající ražby.

Geodetické sledování povrchu terénu (nivelace): Slouží ke zjištění
odezvy ražby tunelů na povrch terénu nad tunelem a k ověření exkluziv-
ní zóny (projektem stanovené území dotčené razícími pracemi).
Výsledky měření jsou interpretovány jako grafy časového vývoje poklesu
povrchu a jako příčné profily poklesové kotliny. Celkem je osazeno

required round length with respect to the prescribed maximum
charge weight per delay limit; even the minimum round length spe-
cified for this class could not be achieved. For that reason, the
excavation was carried out as if the excavation support class 4 had
been determined, whereas the amount of the means of support was
significantly reduced.       

The collaboration with the author of the detailed design plays
also an important role in the process of the deciding on individual
support schemes.

GEOTECHNICAL MONITORING OF THE TUNNEL 
EXCAVATION 

The tunnels are excavated conventionally, in excavation cycles,
following the NATM principles. Inseparable part of the excavation
is always geotechnical monitoring as a set of observations and
measurements of the rock environment and its response to the
underground excavation. Of course, the monitoring over the con-
struction trenches in the cut and cover sections of the tunnel was
designed according to similar principles. In our paper, we mention
in more detail the measurements which are conducted within the
framework of the tunnel excavation and which are important in
terms of the determination of the excavation support classes.       

The objective of the monitoring is as follows:
● to obtain information about the deformational and stability-

related behaviour of the rock mass which are significant for the
assurance of safety at work

● to obtain basic data for the rock mass classification and opti-
misation of the excavation support design (the primary lining)

● to obtain basic data for the secondary lining design  
● to meet requirements for the assurance of safety at work
● to obtain sufficient information for the control of the risks

which originate during the tunnel excavation  
The monitoring which is being carried out consists of the follo-

wing checking measurements and observations:  
Geotechnical monitoring of the tunnel excavation: The docu-

mentation of the headings is maintained by a professional geolo-
gist, who fills special formats for each excavation round.
Regarding the Ordovician and Proterozoic rock and semi-rock, the
geologist follows and assesses the tectonic condition of the exca-
vation face in relation to potential manifestations of structural
instability of the excavated opening. On the basis of this observa-
tion and documentation, the geological service participates on the
development of prognoses for the subsequent excavation. In doing
so, it uses the information obtained during the previous excavation
(the exploration gallery, the triple-lane tunnel).

Primary lining convergence measurements: They comprise
the geodetic survey, trigonometric survey of the primary lining in
individual measurement stations. The tunnel excavation sequence
consists of a top heading and bench or a top heading, bench and
bottom. There are five points in each measurement station: three in
the top heading and two in the bench. An extraordinary measure-
ment station is installed if necessary.    .

In our case, very small deformations of the primary lining are
found by the geodetic survey. The values of vertical and horizon-
tal deformations are unusually small. They usually reach the valu-
es smaller than 5mm after the passage of the top heading. After the
passage of the bench excavation face, vertical deformations do not
exceed 20mm.    

Extensometer measurements (the deep levelling): This is the
measurement of vertical displacements at arbitrary depths under
the ground surface. The objective of extensometer measurements
is to objectively determine deformations of the rock mass ahead of
the excavation, at various depth levels under the terrain; subsequ-
ently, to determine the limit of the effect on the rock mass relative
to the excavated opening. The time reserve allows the contractor to
timely respond to contingent the anomalies in the deformation pro-
cess which occur during the course of the excavation.        

We established an extensometer measurement station above both
tunnel tubes, at the location of the second lay-by in the double-lane
tunnel. The intense observation of the measurement station during
the passage of individual excavation faces confirmed that the res-
ponse of the rock mass to the progressing excavation was very
small.   

Obr. 5 Vstupní dialog systému Cubula
Fig. 5 Entering dialogue of the CUBULA system



69

17. ročník - č. 3/2008

a měřeno osm profilů. Profily u komořanského portálu dosahují maxi-
málních poklesů do 20 mm. Profily u cholupického portálu dosahují
poklesů do 10 mm. U ostatních, mezilehlých profilů je naměřeno sedání
povrchu do 3 mm.

Další prováděná měření slouží všem účastníkům výstavby jednak pro
vlastní kontrolu zatížení okolí stavbou, ale také jako podklad pro případ-
né právní jednání se třetími fyzickými nebo právnickými osobami dotče-
nými stavbou tunelu. V našem případě se jedná o:

● měření nivelace na objektech SO 609-Nouzov; 
● dynamická a akustická měření v objektech;
● hydrogeologický monitoring;
● geoelektrická korozní měření;
● kontrolní rozbory důlních vod a měření množství čerpaných důlních

vod.

SYSTÉM CUBULA

K dobré informovanosti všech účastníků výstavby a efektivnímu vyu-
žívání naměřených hodnot a ostatních dat získaných prováděním geo-
technického monitoringu slouží interaktivní databázový systém CUBU-
LA provozovaný Sdružením Mott-geodet. Tento systém slouží pro uklá-
dání, vyhodnocování měření a dokumentaci jednotlivých čeleb, stejně tak
sdílení datových souborů.

Všechny informace jsou tak dostupné kompetentním pracovníkům „on
line“. Systém pro svoji práci využívá webové rozhraní, dostupné pro-
střednictvím běžných webových prohlížečů (obr. 5). Na straně uživatele
tak není potřeba provádět další instalace.

Vnitřní struktura systému je řešena pomocí jednotlivých databází (tj.
schránek rozdělených podle příslušných témat), ve kterých jsou uloženy
jednotlivé dokumenty a grafická data.

Dostupné soubory jsou dvojího druhu. Pevné soubory (situace, polo-
hopis, projekt, letecké snímky atd.) jsou členěny do jednotlivých vrstev.
Jejich zobrazení ovládá každý uživatel výběrem v příslušné záložce podle

Geodetic monitoring of the ground surface (levelling): It is
used for the determination of the response of the terrain surface
above the tunnel to the excavation and for the verification of the
exclusive zone (the zone affected by the excavation operations
which is determined by the design). The results of the measure-
ments are interpreted in the form of time-settlement curves and
cross sections of the settlement trough. There are eight measure-
ment profiles installed and measured in total. The maximum sett-
lement values measured at the stations at the Komořany portal do
not exceed 20mm. The settlement values at the Cholupice portal
are less than 10mm. At the other stations, the measured surface
settlement is up to 3mm.       

The results of the other measurements which are conducted are
used by all participants in the construction both for the checking of
the construction induced loads acting on the surroundings and 
provide a base for contingent legal negotiations with third parties
– physical persons or corporations – affected by the tunnel con-
struction. In our case, the following measurements are conducted:

● levelling on the SO 609 Nouzov structures 
● dynamic and acoustic measurements in buildings
● hydrogeological monitoring
● geoelectric corrosion measurements 
● check analyses of mine water and measurement of the amount

of mine water being pumped 

CUBULA SYSTEM

CUBULA, an interactive database system which is operated by
the Sdružení Mott-Geodet consortium, serves as a source of infor-
mation for all participants in the construction and as a tool allo-
wing the effective use of the measured quantities and other data
obtained during the geotechnical monitoring. This system is used
for the storage and assessment of the measurements and documen-
tation of individual headings, and allows the sharing of data files.    

All information is thus available on line to all competent per-
sons. The system uses a web interface for its work which is acces-
sible by means of common web explorers (Fig. 5). Thus there is no
need for the user to carry out other installations.

The internal structure of the system is solved by means of indi-
vidual databases (i.e. boxes divided according to respective the-
mes) which contain individual documents and graphical data.  

There are two types of the accessible files. The permanent files
(the layout, topographical plan, design, aerial photos etc.) are divi-
ded into individual storeys. Each user controls the imaging of the
files by selecting in the particular book-mark according to his/her
needs and requirements. These files are used as preliminary infor-
mation source. They are prepared at the beginning of the construc-
tion (when the design is being carried out). Inserted files fulfil
their information role. They contain concrete information on the
measured values of various monitored quantities, documentation
of individual headings etc.            

The scope of the data to be displayed is defined within the fra-
mework of each project, according to client requirements (in this
particular case the client/owner is the Directorate of Roads and
Motorways of the Czech Republic). Owing to the system, the aut-
horised user has always access to all available data on the particu-
lar project, throughout the whole scope of time. Thus there is no
need for the user to distribute the data and ensure the complicated
archiving of the data. The system stores the information about the
person who inserted a particular document or updated it and
records the time of the operation. The system is continually upgra-
ded on the basis of the experience of its use, with the aim of achi-
eving as good end-use properties as possible.          

WORKS PROGRESS

The commencement and initial speed of the construction was
significantly affected by various external circumstances (the com-
plementary exploration which was underway etc.). A long delay
developed, most of all at the Komořany portal. In the effort to pre-
vent a more serious delay, based on a joint proposal of the con-
tractor and author of the detailed design, the uphill excavation star-
ted from a point of attack at chainage 238.1m, i.e. the location of
the first completed passing bay in the exploration gallery (Fig. 6).
The uphill excavation of the triple-lane tunnel from the Komořany

Graf 1 Postup ražby kaloty třípruhového tunelu
Chart 1 Excavation sequence at the top heading of the triple-lane tunnel

Obr. 6 Ražba tunelu z výhybny průzkumné štoly
Fig. 6 Tunnel excavation from the passing bay in the exploration gallery
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svých potřeb a požadavků. Tyto soubory slouží jako orientační podklad.
Jsou zpracovány při zahájení stavby (tvorbě projektu). Vkládané soubo-
ry plní svoji informační úlohu. Jsou v nich uloženy konkrétní informace
o naměřených hodnotách různých monitorovaných veličin, dokumentace
čeleb jednotlivých ražeb atd.

Rozsah zobrazovaných dat je definován v rámci každého projektu
podle požadavků zadavatele (v tomto případě Ředitelství silnic a dálnic
České republiky). Využitím systému jsou pro oprávněného uživatele
vždy přístupná veškerá dostupná data daného projektu v celém časovém
rozsahu. Odpadá tak potřeba distribuce dat a jejich složitá archivace na
straně uživatele. V systému jsou uloženy i informace o pracovníkovi,
který příslušný dokument vložil nebo provedl jeho aktualizaci a o čase
provedené operace. Na základě zkušeností s denním používáním je
systém stále vylepšován tak, aby bylo dosaženo co možná nejlepších
užitných vlastností.

POSTUP PRACÍ

Na zahájení a počáteční rychlost výstavby měly velký vliv různé vněj-
ší okolnosti (probíhající doprůzkum atd.). Velké zdržení vzniklo zejména
na komořanském portále tunelu.

Ve snaze zabránit většímu zdržení byla 2. 4. 2007 na společný návrh
zhotovitele a zpracovatele realizační dokumentace zahájena dovrchní
ražba rozrážkou z první realizované výhybny průzkumné štoly
v tunelmetru TM 238,1 (obr. 6). Dovrchní ražba třípruhového tunelu od
komořanského portálu tak pokračovala až do 12. 1. 2008. Odtěžování
rubaniny a doprava materiálu probíhaly přístupovou štolou délky
cca 250 m. Navzdory tomuto významnému omezení bylo dosahováno
trvale dobrých výkonů. K akceleraci rychlosti ražby jižního tunelu došlo
19. 9. 2007 zahájením úpadní ražby z cholupického portálu.

Zatímco stavební jáma hloubených tunelů u Cholupic byla téměř
dokončena před zahájením ražeb, komořanský portál byl hlouben během
již probíhající ražby. Během hloubení byla postupně odhalována kon-
strukce přístupové štoly (obr. 7 a 8). Ražba třípruhového tunelu přímo od
komořanského portálu byla zahájena po dokončení mikropilotového
deštníku (obr. 9) 16. 1. 2008. Prorážka tunelu proběhla 18. 3. 2008. Po
prorážce tunelu byla plným profilem dobírána lavice tunelu. Prorážka
plného profilu proběhla 14. 5. 2008 (graf 1).

Dvoupruhový, severní tunel začal zhotovitel razit úpadně 23. 11. 2008.
Dovrchní ražba byla zahájena 30. 11. 2008. Od zahájení ražby severního
tunelu jsou ve velké míře využívány informace o chování horninového
masivu získané během ražeb třípruhového tunelu, i když přítomnost již
vyražené průzkumné štoly má velký dopad na chování otevřeného výru-
bu a stejně tak na rozpojitelnost masivu. K 30. 5. 2008 je v kalotě vyra-
ženo 635 m od komořanského portálu a 675 m od portálu cholupického
včetně obou odstavných zálivů. Dorazit zbývá 366 m. V době uveřejně-
ní článku bude již kalota tunelu s velkou pravděpodobností proražena.

VÝSLEDKY ZATŘÍDĚNÍ VÝRUBU A MONITORINGU

Ražba tunelů probíhá od počátku ve skalních horninách ordoviku, resp.
proterozoika. Masiv je tektonicky porušen, jednotlivé fragmenty horniny
jsou však pevné, pevnosti odpovídají třídám R2 a R3. Diskontinuity jsou

portal continued till 12.1.2008. The muck was removed and mate-
rials were transported through an about 250m long access adit.
Permanently good outputs were achieved despite this significant
restriction. The advance of the excavation of the southern tunnel
was accelerated on 19.9.2007, when the downhill excavation from
the Cholupice portal started. 

Whereas the construction trench for the cut and cover tunnels on
the Cholupice side had been nearly completed before the commen-
cement of the tunnel excavation, the trench at the Komořany por-
tal was dug later, during the course of the tunnel excavation. The
access adit lining structure was gradually exposed during the dig-
ging (Figures 7 and 8). The excavation of the triple-lane tunnel
directly from the Komořany portal started on 16.1.2008, after the
completion of the canopy tube pre-support (Fig. 9). The tunnel bre-
akthrough took place on 18.3.2008. After the breakthrough, the
full-face excavation of the bench was carried out. The full-profile
breakthrough took place on 14.5.2008 (Chart 1).

The contractor started to drive the double-lane northern tunnel
on a down gradient on 23.11.2008. The uphill excavation started
on 30.11.2008. Since the commencement of the excavation of
the northern tunnel, the information about the rock mass behavi-
our which had been obtained during the excavation of the triple-
lane tunnel has been exploited to a large extent despite the fact
that the presence of the previously excavated exploration gallery
significantly affects the behaviour of the opened excavation and
the breaking characteristic of the rock mass. As of 30.5.2005,
635m of the top heading excavation from the Komořany portal
and 675m from the Cholupice portal were finished, including
both lay-bys. A length of 366m of the excavation remains to be
completed. At the time of the publication of this paper, the  tunnel
top heading breakthrough is highly likely to have been comple-
ted. 

RESULTS OF THE EXCAVATION SUPPORT 
CLASSIFICATION AND MONITORING

The excavation of the tunnels has been passing through
Ordovician or Proterozoic rocks since the beginning. The massif is
faulted but individual fragments of the rock mass are sound, with
the strengths corresponding to classes R2 and R3. Discontinuities
are mostly closed, without any clayey fill. The shear strength is
reduced at the discontinuities only exceptionally. The encountered
rock mass behaves as a brittle material. The rock mass deforms
only to a minimum extent. Excavation stability problems are limi-
ted to local structural manifestations of instability, mostly up to
1m3. The consistent use of the information provided by the geo-
technical monitoring and daily observation of individual headings
and the use of the information obtained during the previous 
excavation renders a sensitive response to the encountered 
geotechnical conditions possible. We present a comparison of the
anticipated classification specified in the tender documents and the
detailed design with reality in Chart 2.   

Graf 2 Rozdělení jednotlivých technologických tříd výrubu, předpoklad
a skutečnost

Chart 2 Distribution of individual excavation support classes – assumptions
and reality

Obr. 7 Odhalená přístupová štola v ose třípruhového tunelu
Fig. 7 The exposed access adit on the axis of the triple-lane tunnel

Zadávací dokumentace
Tender documents

Realizační dokumentace
Detailed design
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převážně sevřené, bez jílovité výplně. K poklesu smykové pevnosti na
diskontinuitách dochází pouze výjimečně. Zastižená hornina se chová
jako křehký materiál. Horninový masiv se minimálně deformuje.
Problémy se stabilitou výrubu se omezují na lokální strukturní projevy
nestability, převážně do 1 m3. Důsledné využívání informací geotechnic-
kého monitoringu a denního pozorování jednotlivých čeleb tunelu
a využívání informací z předchozích ražeb umožňuje citlivě reagovat na
zastižené geotechnické podmínky. Porovnání předpokládaného zatřídění
výrubu tunelu v zadávací dokumentaci, dokumentaci realizační se sku-
tečností uvádíme v grafu 2.

Během vlastní ražby prakticky nedochází zaviněným nadvýlomům.
Příznivý dopad na uplatňování nároků má přesné definování hranic pro
jednotlivé typy nadvýlomů a jejich snadné odměření a posouzení. Pro
uplatnění nároku je vyžadováno zdokumentování geologem stavby
a odsouhlasení naměřených kubatur technickým dozorem investora.

Na základě doporučení denní schůzky ražeb nebyl dodavatelem pře-
strojován pokusný výrub kaloty realizovaný v průzkumné štole.

ZÁVĚR

Používaný systém řízení ražeb tunelů předpokládá a umožňuje efek-
tivní spolupráci odpovědných a odborně kompetentních pracovníků
zadavatele a zhotovitele v těsné spolupráci s důsledně prováděným geo-
monitoringem. V konkrétních podmínkách ražby tunelů stavby 513
SOKP se systém osvědčuje.

Důsledné zatřiďování výrubu do technologických tříd výrubu je opti-
malizováno množství zabudovávaných výstrojných prostředků. Systém
usnadňuje aplikaci mimořádných či doplňkových opatření. Jako příklad
může sloužit systémové zvýšení počtu svorníků v oblastech tunelových
propojek.

Pracovníci obou firem podílejících se na ražbách tunelů (Skanska BS,
Subterra) přijali během krátké doby denní schůzky ražeb jako nedílnou
a pozitivní součást rozhodovacích procesů o dalším postupu. 

Na všech čelbách je dosahováno velmi dobrých výkonů i kvalita pro-
váděných prací je dobrá.

Vyražená průzkumná štola zlepšila stabilitu čelby i výrubu třípruhové-
ho tunelu a zajistila průběžné větrání jižní tunelové roury.

ING. PETR SVOBODA, svoboda@d2-consult.cz, 
D2 CONSULT PRAGUE, s. r. o., 

ING. IGOR ZEMÁNEK, igor.zemanek@mottmac.cz, 
MOTT MACDONALD s. r. o.

Recenzoval: Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.

Avoidable overbreaks virtually have not occurred during the
excavation itself. The accurate definition of the limits for indivi-
dual types of overbreaks and the easy method for their measure-
ment and assessment have an favourable impact on the calculation
and submission of claims. The documentation of the overbreak by
a site geologist and confirmation of the measured volumes by cli-
ent's supervision engineer is a condition for the submission of
a claim.    

On the basis of a recommendation of the Daily Excavation
Meeting, the contractor did not replace the support of the trial top
heading excavation which had been carried out in the exploration
gallery.

CONCLUSION

The tunnel excavation control system which is being used assu-
mes and enables effective collaboration among responsible and
professionally competent employees of the client and contractor, in
close cooperation with the consistently performed geomonitoring.
In the particular conditions of the excavation of tunnels of the
PCRR construction lot 513, the system has acquitted itself.  

Owing to the consistent determination of the excavation support
classes, the amount of support elements which are installed is
duly optimised. The system facilitates the application of extra -
ordinary or supplementary measures. The systematic increase in
the number of rock bolts in the areas of cross passages can be used
as an example.

Employees of the companies participating in the construction of
the tunnels (Skanska BS, Subterra) accepted the Daily Excavation
Meetings as an inseparable and positive part of the decision-
making processes dealing with the further procedure.    

Very good outputs are achieved at all headings and even the qua-
lity of the works is good. The completed exploration gallery
improved the stability of the excavation face and the excavated
opening of the triple-lane tunnel and allowed the continuous ven-
tilation of the southern tunnel tube.    

ING. PETR SVOBODA, svoboda@d2-consult.cz, 
D2 CONSULT PRAGUE, s. r. o., 

ING. IGOR ZEMÁNEK, igor.zemanek@mottmac.cz, 
MOTT MACDONALD s. r. o

Obr. 8 Postupné bourání ostění přístupové štoly
Fig. 8 Gradual demolition of the lining of the access adit

Obr. 9 Vrtání a osazování mikropilotového deštníku na komořanském portá-
lu třípruhového tunelu

Fig. 9 Drilling and installation of the canopy tube pre-support at the
Komořany portal of the triple-lane tunnel
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FOTOREPORTÁŽ Z OTEVŘENÍ TUNELU KLIMKOVICE NA DÁLNICI D47 U OSTRAVY

PICTURE REPORT ON THE INAUGURATION OF THE KLIMKOVICE TUNNEL ON THE D47
MOTORWAY NEAR OSTRAVA

Obr. 1 Pohled na jižní (brněnský) portál dokončeného tunelu
Fig. 1 A view of the southern (Brno) portal of the completed tunnel 

Obr. 2 Dokončený tunel v místě nouzového zálivu
Fig. 2 Completed tunnel at the lay-by 

Obr. 3 Vnitřní vybavení klimkovického tunelu
Fig. 3 Internal equipment of the Klimkovice tunnel

Obr. 4 Pohled do dokončené tunelové trouby
Fig. 4 A view of the completed tunnel tube interior 

Obr. 5 Oficiální představitelé při otevření tunelu pro provoz; uprostřed 
hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Tošenovský
Fig. 5 Official representatives during the tunnel inauguration; Ing.
Tošenovský, President of the Moravian-Silesian Region, in the centre

Obr. 6 Biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Lobkowitz ukládá posvěce-
nou sošku sv. Barbory do výklenku u portálu tunelu
Fig. 6 Mons. Lobkowitz, Bishop for the Ostrava-Opava Diocese, placing 
a statuette of Saint Barbara to a niche at the tunnel portal  

Foto Josef Husák – Metrostav a. s.
Photo Josef Husák – Metrostav a. s.
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FOTOREPORTÁŽ Z UVEDENÍ TRASY IVC2 PRAŽSKÉHO METRA DO PROVOZU
PICTURE REPORT ON THE INAUGURATION OF THE IVC2 LINE OF PRAGUE METRO  

Obr. 1 Oficiální hosté při otvírání trasy IVC2 pražského metra pro provoz;
uprostřed primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém

Fig. 1 Official guests during the inauguration of the IVC2 Line of Prague
metro; MUDr. Pavel Bém, the Lord Mayor of Prague, in the centre 

Obr. 2 Paraplegik Jan Potměšil, známý český herec, demonstroval bezbarié-
rový přístup do všech stanic

Fig. 2 Jan Potměšil, a paraplegic and well-known Czech actor, demonstrated
the step-free access to all stations

Obr. 3 Pohled do proskleného prostoru stanice Střížkov
Fig. 3 A view of the glazed interior space of Střížkov Station 

Obr. 4 Stanice Střížkov se stala novou dominantou sídliště Prosek
Fig. 4 Střížkov Station became a new dominant feature of the residential

area of Prosek

Obr. 5 Nástupiště stanice Prosek
Fig. 5 Prosek station platform

Obr. 6 Konečná stanice trasy IVC2 Letňany
Fig. 6 Letňany – the terminal station of the IVC2 Line

Foto Josef Husák – Metrostav a. s.
Photo Josef Husák – Metrostav a. s.
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The Austrian Concrete Days were held on 23rd – 25th April 2008 in
Vienna, again after two years. The Austrian Concrete Days, which are held
at two-year intervals (the German Concrete Days are held in the odd
years), again proved that they belong among Europe’s top, world class con-
ferences. Regarding the field of infrastructural projects, the attention was
captured by the new Brenner base tunnel, which should reduce the traffic
volume on the highway leading across the Alpine pass, but also by other
tunnel construction projects (e.g. the Koralm Tunnel).

Ve dnech 23.–25. dubna 2008 se konaly ve Vídni opět po dvou letech
rakouské betonářské dny. Organizace programu se již zaběhla ve standard-
ním uspořádání. Program začal ve středu odpoledne exkurzemi na stavbu
metra U2 u stanice Prater, která se dokončovala, aby mohla sloužit účast-
níkům mistrovství světa ve fotbale. Druhá exkurze zavedla účastníky na
stavbu objektů rozšiřujících letiště ve Vídni.

Technická jednání trvala jeden a půl dne. Po úvodní řeči předsedy
Rakouské betonářské společnosti (OVBB) Dipl. Ing. Dr. Petera Preindla
vystoupili čestní hosté z řad zástupců města Vídně, betonářské společnos-
ti a obchodní společnosti stavebního průmyslu. Další program byl rozdě-
len na projektování a výstavbu pozemních konstrukcí (budov) a staveb
infrastruktury. Druhý den byla na  programu témata též obvyklá, a to
výstavba v zemích střední a východní Evropy, tunelové stavby a výstavba
rakouských firem v cizině, která byla doplněna o netradiční téma, a to vyu-
žívání alternativních energií.

V oblasti výzkumu byla věnována pozornost vysokohodnotným beto-
nům, speciálním cementům a zkoušení předpínacích kabelů. Rakousko,

přestože patří mezi menší státy, vyniká vysokou stavební aktivitou.
V oblasti budov bylo referováno o nových výškových budovách DC
Towers ve Vídni (220 m a 170 m) nebo o plánování nového západního
nádraží, stadionu v Klagenfurtu, apod. V oblasti projektů infrastruktury
zvláště zaujal projekt nového basis tunelu Brenner, který by měl ulehčit
přetížené automobilové trase přes alpský průsmyk. Tunel má délku 55 km.
Projekt je v počáteční fázi a měl by být dokončen v roce 2020. Pro nás je
zajímavý PPP projekt výstavby dálnice z Vídně směrem na Brno. Dálniční
uzel v Linci, tunel Semmering, nebo most přes řeku Drávu patřily k dalším
vysoce zajímavým projektům. 

Devadesát vystavovatelů poskytovalo nabídku programu během přestá-
vek i během programu. Jeden stánek patřil též České betonářské společ-
nosti, která reprezentovala své členy a další organizace z České republiky. 

Betonářských dnů se zúčastnilo přes 2200 účastníků z 16 zemí. Jednání
kongresu i doprovodné události, např. společenský večer v okrajové vinař-
ské čtvrti v prostředí s rustikálním charakterem byly již tradičně zorgani-
zovány s mimořádnou precizností. Příjemnou atmosféru doplňovala
moravská cimbálová muzika.  

Rakouské betonářské dny, které se konají ve dvouletém intervalu 
(v mezilehlých letech se konají německé betonářské dny) opět prokázaly,
že patří mezi špičkové evropské konference se světovou úrovní. Nejen
organizace, ale zejména obsahová odborná náplň, způsob prezentace,
počet návštěvníků a výstava mohou konkurovat mnoha konferencím
a kongresům, které se počítají mezi světové události.

PROF. ING. JAN L. VÍTEK, CSc., vitek@metrostav.cz, 
METROSTAV a. s.

RAKOUSKÉ BETONÁŘSKÉ DNY 2008 – BETONTAG 2008
AUSTRIANN CONCRETE DAYS 2008 – BETONTAG 2008

ZPRÁVY Z TUNELÁŘSKÝCH KONFERENCÍ / NEWS FROM TUNNELLING CONFERENCES

SEMINÁŘ MECHANIZOVANÁ RAŽBA DLOUHÝCH DOPRAVNÍCH TUNELŮ
SEMINAR MECHANIZED EXCAVATION OF LONG TRANSPORT TUNNELS

The third professional seminar “New Trends in Design and Construction
of Tunnels” was held in the building of Prague’s Municipal Council on
16th June 2008. This time "Mechanized excavation of long transport tun-
nels" was selected as a topic of the seminar. The seminar was organised by
D2 Consult Prague s.r.o. in cooperation with the Czech Tunnelling
Committee ITA/AITES. Invited speakers were from foreign countries
(Austria, Germany, United Kingdom, Switzerland, France), one section
presented by Czech speakers was devoted to the Czech experience with
design and construction of TBM tunnels. Given presentations were in
English and Czech language with a mutual translation.

V pondělí 16. 6. 2008 se konal na Magistrátu hl. m. Prahy třetí
z odborných seminářů Nové trendy v navrhování a provádění tunelů
s názvem Mechanizovaná ražba dlouhých dopravních tunelů. Seminář byl
pořádán společností D2 Consult Prague s. r. o. ve spolupráci s ČTuK ITA-
AITES. Obdobně jako v minulosti byly na seminář pozváni přední zahra-
niční odborníci, na letošním semináři byly předneseny příspěvky odborní-
ků z Rakouska, Německa,  Švýcarska, Francie a Anglie. Na semináři bylo
přítomno přes 150 účastníků (obr. 1) z více než 50 různých organizací.

Většina příspěvků na semináři byla zaměřena na přípravu či výstavbu
významných dlouhých železničních tunelů. Byla prezentována příprava
železničních tunelů Koralm v Rakousku (32,8 km) či Finne v Německu 
(7 km), dále byly představeny zkušenosti s výstavbou železničních tunelů
Wienerwald v Rakousku (13,3 km), Katzenberg v Německu (9,4 km) či
Hallandsas ve Švédsku (5,5 km). Kromě konkrétních projektů byly také
prezentovány současné možnosti výstavby tunelů pomocí TBM (druhy
TBM, výhody a nevýhody jednotlivých typů TBM, možnosti úpravy ruba-
niny při využití zeminových štítů, atd.) a poslední vývoj segmentového
ostění z prefabrikovaného betonu (tvary segmentů, těsnicí pásky, způsoby
spojování, využití vláknobetonu, atd.) – obr. 2. Jedna ze čtyř sekcí byla
věnována zkušenostem českých společností s přípravou a výstavbou TBM
tunelů.

Věříme, že seminář přinesl všem zúčastněným nové a podnětné infor-
mace. Těšíme se na vaši účast na dalších obdobných akcích.

ING. MATOUŠ HILAR, Ph.D., hilar@d2-consult.cz,  
ING. MARTIN SRB, srb@d2-consult.cz, 

D2 CONSULT PRAGUE s. r. o.

Obr. 1 Pohled do sálu Magistrátu hl. m. Prahy
Fig. 1 A view of the Prague City Hall premises 

Obr. 2 Přednáška A. Beila o současných možnostech segmentového ostění
Fig. 2 A lecture by Mr. A. Beil on current possibilities of segmental lining 
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The fourteenth international road fair Roadware 2008 was held traditio-
nally on 13th – 15th May 2008 in Prague. It was hosted by the Průmyslový
Palác (Industrial Palace) in the Prague Exhibition Grounds. 64 companies
and organisations, oriented on activities in the field of road construction, int-
roduced themselves in an area of 1200m2. This event is an unrivalled, grea-
test and most important gathering of experts in the field of development,
renovation and maintenance of traffic infrastructure and in the area of the
operation of traffic systems in the Czech Republic. The Czech Road Society
(CRS), an AIPCR/PIARC member, significantly participated in the organisa-
tion of the fair. A group for road tunnels also works in the CRS. 

Čtrnáctý mezinárodní silniční veletrh Roadware 2008 se konal už tradičně
ve dnech 13.–15. května 2008. Hostitelem byl Průmyslový palác na Výstavišti
Praha. Na výstavní ploše 1200 m2 se představilo 64 firem a organizací zamě-
řených na činnost v oboru silničního stavitelství. Jedná se o bezkonkurenčně
největší a nejvýznamnější setkání expertů v oboru rozvoje, obnovy a údržby
dopravní infrastruktury a v oblasti provozování dopravních systémů v České
republice. Veletrh s jistotou navštívilo přes 2000 osob, i když významnou sku-
pinou byli studenti odborných středních a vysokých škol.

Při slavnostním zahájení ing. Vladimír Bártl z ministerstva dopravy sdělil,
že pro tento rok je ministerstvo připraveno pokrýt výstavbu komunikací
finančními prostředky za 100 miliard korun. Takže při dodržení obdobného
trendu by mohla být základní páteřní síť dálnic a rychlostních silnic dobudo-
vána do roku 2020. 

ROADWARE 2008
ROADWARE 2008

Katalog k výstavbě zpracovala agentura Viaco v tradičním uspořádání se
seznamem a charakteristikou činností vystavovatelů a expozic. Výrazné
expozice prezentovaly firmy Metrostav a. s., OHL ŽS a. s., SSŽ a. s, Strabag
a. s., Valbek s. r. o. V oborech podzemních staveb a zakládání staveb se dále
prezentovaly firmy TenCate Geosythetika s. r. o., Juta a. s., Geomat a. s.,
Exposive Service a. s.

Na organizaci veletrhu se významně podílí Česká silniční společnost,
Novotného lávka 5 s předsedou prof. ing. Františkem Lehovcem CSc.

Česká silniční společnost ČSS je dlouholetým členem stálého mezinárod-
ního sdružení silničních kongresů se sídlem v Paříži s dnešním názvem
Světová silniční asociace AIPCR/PIARC. V patnácti technických výborech
má Česká silniční společnost své zástupce. Od poloviny devadesátých let je
ČSS také členem Mezinárodní silniční federace IRF. Pro aktivity a využívání
informací byly při ČSS ustanoveny národní komitéty, v nichž jsou soustře-
děni špičkoví odborníci a rozhodující podnikatelské subjekty České republi-
ky.V rámci profesních oborů ČSS pracuje i skupina silniční tunely, ve které
jsou začleněni i někteří členové našeho národního komitétu ITA-AITES.

Hlavní ediční činností ČSS je vydávání časopisu Silniční obzor.
U příležitosti veletrhu Roadware vyšel časopis ve zvláštní úpravě
a s významným článkem doc. Rozsypala z firmy  SG-Geotechnika, a. s.,
nazvaným Nové technické podmínky ministerstva dopravy pro geotechnický
průzkum pro navrhování a provádění tunelů na pozemních komunikacích –
TP 76C.

ING. PETR VOZARIK, vozarik@metrostav.cz, METROSTAV a. s.

Obr. 1 City – Tunnel Lipsko – přehledná situace (prospekt)
Fig. 1 City – Lipsko Tunnel – general layout 

The ITA-AITES Czech Tunnelling Committee organised a technical excursion
to tunnel construction sites in German cities of Leipzig and Hamburg and in
Denmark for its members, from 27th May to 1st June 2008. In Germany, they visi-
ted the sites of the City-Tunnel Leipzig and the extension of the U4 metro line to
the new urban district of Hafen City in Hamburg. The objective of the visit to
Denmark were two exceptional structures, i.e. the road and railway link across two
sea straits – the Storeabelt and Öresund. In both cases the structures were combi-
nations of bridges and tunnels.     

ODBORNÝ ZÁJEZD ČTuK DO NĚMECKA A DÁNSKA
Český tunelářský komitét uspořádal ve dnech 27. května až 1. června 2008

pro své členy odbornou exkurzi na tunelářské stavby v německých městech
Lipsku a Hamburku a také v Dánsku. Exkurze se zúčastnilo 39 pracovníků člen-
ských organizací komitétu.

MĚSTSKÝ ŽELEZNIČNÍ TUNEL LIPSKO (CITY–TUNNEL LEIPZIG)
První navštívená stavba byla v Lipsku, kde se pod centrem města staví dva 

jednokolejné souběžné železniční tunely, které jsou poslední a hlavní součástí 
přestavby lipského železničního uzlu. V rámci této stavby dojde k efektivnímu
propojení příměstských, regionálních i dálkových tratí, k napojení železniční
dopravy na dopravu městskou a k přemístění značného objemu nákladní železnič-
ní dopravy pod zem. Vzniknou také nové železniční podzemní stanice Markt (ta je
situovaná pod historickým hlavním náměstím v centru města), Wilhelm-
Leuschner-Platz, Bayerischer Bahnhof a Lipsko-hlavní nádraží (obr. 1 Situace).
Všechny nové stanice jsou hloubené.  

Lipské hlavní nádraží je impozantní stavba ze začátku 20. století a je největším
německým nádražím proto, že Lipsko bylo již v 19. století významným výstavním
a veletržním městem a centrem evropského obchodu. Je to ovšem nádraží hlavo-
vé, nikoli průjezdné, což v současné době nevyhovuje a tento nedostatek stavba
městského železničního tunelu a nová podzemní stanice přímo pod hlavním nád-
ražím odstraní.

Každá ze dvou jednokolejných tunelových trub je dlouhá 1438 m, má výrubní
průřez 9 m a vnitřní světlý profil 7,9 m. Tunely se razí pomocí bentonitového štítu
(výrobce Herrenknecht) s použitím přetlaku 4–6 atm. pro pažení čelby. Za řeznou
hlavou, která je vybavena také 42 valivými dláty pro rozrušení balvanů, je umís-
těn drtič kamenů. Pod ochranou štítu se montuje definitivní segmentové ostění tl.
400 mm, které sestává ze sedmi normálních a závěrečného segmentu.

Geotechnické podmínky pro ražbu jsou velmi nepříznivé a proměnlivé.
Horniny, kterými se prochází, jsou stlačené kvartérní horniny (Lockergesteine)
z doby ledové se žulovými balvany a také soudržné terciérní sedimenty.
Obsahují kvartérní říční štěrkopísky, tj. středně- až hrubozrnné oblázkové štěr-
ky, terciérní středně- až jemnozrnné písky a místy do průřezu zasáhnou také

ODBORNÝ ZÁJEZD ČTuK DO NĚMECKA A DÁNSKA

TECHNICAL EXCURSION OF THE CTuC TO GERMANY AND DENMARK

ZE SVĚTA PODZEMNÍCH STAVEB / THE WORLD OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS

měkké až polotuhé hlíny a zelenošedé slíny. Horniny zdaleka nejsou uloženy
vodorovně, vrstvy mají nestejnoměrnou tloušťku a různě vykliňují. V podloží
opět v proměnlivé hloubce se nachází lasturnatý slínovec. Je to jediná nepro-
pustná vrstva v geologickém profilu, čehož se tam, kde je to možné, využívá při
zakládání hloubených stanic.
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Ražba probíhá v celé trase pod hladinou podzemní vody, jejíž hloubka kolísá od
3 do 10 m pod terénem. Nadloží tunelu je 8 až 16 m. 

Traťové tunely ražené štíty se dělí na tři stavební úseky:
• Bayerischer Bahnhof – Wilhelm-Leuschner-Platz 629 m
• Wilhelm-Leuschner-Platz – Markt 404 m
• Markt – Lipsko-hlavní nádraží 432 m
Štít nejprve vyrazil tunel směrem od Bayerischer Bahnhof, v cílové šachtě na

hlavním nádraží byly demontovány a na povrch vyzdviženy jen řezná hlava a plášť
štítu, které se dopravily zpět do startovací šachty. Kompletní závěs štítu byl prota-
žen zpět do startovací šachty vyraženým tunelem. V době návštěvy stavby měl štít
vyraženo na druhém tunelu 180 m.

Pro umožnění průniku štítu do stavebních jam hloubených stanic se budovaly
speciální ocelové nebo betonové tlakové komory (obr. 3). Takové opatření prav-
děpodobně nikdo z účastníků exkurze ještě nikde jinde neviděl.

Pro zabránění sedání budov je povoleno maximální snížení hladiny podzemní
vody o 10 cm. V trase ražby je na povrchu vybudován suchovod z ocelových trub,
pomocí kterého by v případě náhlého poklesu hladiny podzemní vody způsobené-
ho ražbou nebo výstavbou hloubených stanic byla čerpána voda do vsakovacích
studní s cílem zajistit nastoupání podzemní vody na původní úroveň. Povolené
sedání povrchu bylo stanoveno na 30 mm s řadou výjimek u budov, kde bylo sedá-
ní omezeno kompenzačními injektážemi na 3 mm.

Kde to bylo možné, tak se stavební jámy pro hloubené stanice pažily pomocí
podzemních stěn zapuštěných do nepropustné vrstvy lasturnatého slínovce.
U stanice Bayerischer Bhf se tato vrstva nachází v příliš velké hloubce, takže se po
provedení podzemních stěn těžilo z vody a následně se na dně stavební jámy vybe-
tonovala pod vodou masivní betonová deska. 

Obdobně se staví za stanicí hlavní nádraží hloubená rampa, kde se po těžbě
z vody z pontonu instalují kotvy vyčnívající nad dno stavení jámy (obr. 4). Pak se
vybetonuje pod vodou masivní betonová deska, která je dopředu instalovanými
kotvami uchycena do podloží. 

Při zakládání hloubené stanice hlavního nádraží, která je situována přímo
v nádražní hale v prostoru kolejí 4 a 5, se muselo použít i zmrazování a sanační
injektáže.

Stavba byla zahájena v únoru 2004, uvedení do provozu je plánováno na rok
2010 a dokončení se uvažuje v roce 2011.

PRODLOUŽENÍ TRASY METRA U4 V HAMBURKU
Slavné a bohaté hanzovní město Hamburk je stále ještě jedním z nej -

významnějších evropských i světových přístavů. S rozvojem námořní přepravy
nákladů a se zvyšující se tonáží lodí rostou také nároky na vybavení a hloubku
přístavů. Proto starý přístav v Hamburku dnes nevyhovuje a již delší dobu se
nevyužívá. Přitom se ovšem jedná o cenný prostor v centru města, což znamená,
že obdobně jako v jiných městech, např. v Londýně nebo v Rotterdamu, nemoh-
ly zůstat jeho pozemky dlouho ležet ladem. V Hamburku se rozhodli postavit zde

novou městskou čtvrť, kterou nazvali Hafen-city a její součástí bude na jedné stra-
ně moderní koncertní síň a na druhém konci univerzitní městečko.

Po posouzení různých možností hlavního napojení na hromadnou městskou
dopravu byla vybrána varianta prodloužení trasy metra U4 z prostoru hlavního
hamburského železničního nádraží.

Celková délka prodloužení trasy U4 bude 4 km. V prvních 200 m trasy
u hlavního nádraží se vybuduje napojení na provozovanou trasu současně s dosti
prudkým poklesem nivelety. Následuje úsek délky 2,8 km ražený štítem a ve vlast-
ním prostoru Hafen-city pokračuje trasa 1 km dlouhým hloubeným úsekem ke
konečné stanici Hafen Universitätstadt. Na trase budou čtyři hloubené stanice.
Nejhlubší stanice je 20 m pod terénem, respektive 14 m pod normální hladinou
vody v přístavu.

Dva jednokolejné ražené tunely budou mít vnější průměr 6,5 m, vnitřní průměr
5,6 m a v nejhlubším místě budou 40 m pod terénem, respektive 30 m pod nor-
mální hladinou vody.

Geotechnické podmínky na raženém úseku budou obdobně jako v Lipsku velmi
proměnlivé a složité. Při ražbě budou zastiženy: 

• Ledovcová moréna: naplavený slín se štěrkem, písek, jíl a valouny; 
• Říční písky se štěrkem a velkými valouny až balvany;
• Slídnatý jíl až slídnatý jílovec.
Celá ražená trasa leží pod hladinou podzemní vody.
Pro ražbu bude použit bentonitový štít s přetlakem pro pažení čelby

a s osazeným drtičem kamenů. Jeho vnější průměr je 6,57 m a pod jeho ochranou
se montuje jednoplášťové segmentové ostění s vnějším průměrem 6,50 m
a s tloušťkou segmentů 45 cm. Ve vrcholu pláště štítu v jeho koncové části je otvor,
kterým bude vyplňován nadvýrub teoretické výšky 7 cm. Současně zde jsou na
vnitřním líci pláště namontována tři těsnění, mezi které bude čerpána mazací injek-
táž. Jejich účelem je zabránit vnikání vody, rozrušené horniny a výplňového mate-
riálu zpět do štítu.

V době exkurze byla již provedena zarážka štítu z komory na začátku hloube-
ného úseku v Hafen City a pokračovala montáž jeho závěsu. Na obr. 5 je vidět, jak
je štít pomocí kotev a hydraulických válců zatlačován do horniny. Hydrosměs se
bude v průběhu ražby čerpat na vzdálenost až přes 4000 m, protože separační sta-
nici bylo možno umístit až za konec hloubené části, což je konec celého prodlou-
žení trasy U4.

Hloubený úsek se provádí v zásadě dvěma technologiemi. Kde je to možné,
použijí se podzemní stěny zapuštěné do nepropustného podloží a výkop se usku-
teční v suchu s postupným rozpíráním stěn. V ostatních případech se beraní larse-
nové stěny, provádí se výkop pod vodou s následnou podvodní betonáží masivní
betonové desky, eventuálně kotvené do podloží. Takto se stavělo např. v prostoru
vodního kanálu, kde byly rozebrány nábřežní zdi a obnaženy dřevěné piloty, na
kterých původní zdi stojí (obr. 6). Po dokončení prací budou nábřežní zdi obnove-
ny v původním vzhledu.

V této části musela být vyprojektována a provedena rozsáhlá protipovodňová
opatření, protože při bouřích dokáže severní moře značně zvednout hladinu Labe.
Protipovodňová ochrana stavby již byla prověřena, naštěstí se nejednalo

Obr. 2 Geologický podélný řez (převzato z článku Dipl.-Ing. Winfrieda Glitsche)
Fig. 2 Geological longitudinal section (borrowed from a paper by Dipl.-Ing.

Winfried Glitsch)

Obr. 4 Instalace kotev před podvodní betonáží betonového dna stavební jámy
Fig. 4 Installation of anchors prior to the casting of the concrete bottom of

the construction trench

Obr. 3 Vpravo konstrukce tlakové komory pro průnik štítu do stavební jámy
Fig. 3 For the left – the pressure chamber for the TBM breakthrough to the con-

struction trench

Obr. 5 Pohled na zarážku štítu v Hafen City v Hamburku
Fig. 5 A view of the tunnel opening work for the TBM excavation of the

HafenCity tunnel in Hamburg
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o katastrofální vzedmutí hladiny jako v roce 1962, kdy bylo zaplaveno i centrum
města.

Základní termíny ražené části:
• budování startovací šachty bylo zahájeno v září 2007;
• zahájení ražby 1. tunelové trouby současně s montáží štítu probíhá od května

2008;
• její prorážka je plánována na březen 2009 a
• ražba 2. tunelové trouby má proběhnout od května 2009 do března 2010.

STAVBY V DÁNSKU
Cílem návštěvy Dánska byly dvě mimořádné stavby – silniční a železniční spo-

jení přes dvě mořské úžiny, přes Storeabelt a přes Öresund. V obou případech se
jedná o kombinaci mostů a tunelů.

PROJEKT STOREBAELT 
Storebaelt projekt zajišťuje propojení mezi dvěma dánskými ostrovy Zealand

a Fyn přes malý ostrov Sprogö a zahrnuje dálnici a dvoukolejnou železnici.
Storebaelt je v místě křížení široký cca 18 km. Ostrůvek Sprogö jej dělí na dva prů-
livy, z nichž východní je důležitou mezinárodní námořní cestou. Stejně se dělí
i projekt – západní most (vlastně dva samostatné mosty) mezi Fynem a Sprogö
přes mělký kanál nese dálnici i železnici; východní část projektu tvoří dálniční
most a dva železniční tunely délky cca 8 km.

Železniční tunely
Soutěž byla vypsána v roce 1988 na naplavovaný nebo ražený tunel;

z ekonomických a environmentálních důvodů byla zvolena ražba.
Požadavky na projekt železničního tunelu:
• návrhová rychlost 160 km/hod;
• životnost 100 let;
• spád železniční tratě max. 1,56 %;
• bezpečná mocnost nadloží – min. nadloží v nejhlubším místě ve vápnitém

jílovci 15 m;
• dostatečný neporušený horninový pilíř mezi tunely s osovou vzdáleností trub 25 m;
• bezpečnostní propojky max. po 250 m.

Geotechnické podmínky
Storebaelt byl vytvořen ledovcem ve čtvrtohorách. Jeho východní část, pod kte-

rou se razily tunely, má hloubku většinou 20 m, uprostřed rychle klesá až na –55 m
pod hladinou moře. Z hlediska geologického profilu tvoří dno moře sedimenty
usazené po době ledové (ty nebyly při ražbě zastiženy). Pak následují čtvrtohorní
morénové zeminy, které tvoří různorodé ledovcové uloženiny, tj. směsice jílu,
písku, štěrku s žulovými a rulovými balvany velikosti i přes 2 m. Horní vrstva
těchto zemin má menší propustnost a obsahuje siltové a pískové vrstvy až 1 m
mocné. Spodní vrstva je méně homogenní, propustnější, s častějším výskytem
štěrkových a pískových poloh tl. až 15 m (tvoří asi 20 % objemu). Následuje tře-
tihorní velmi rozpukaný vápnitý jílovec až jílovitý vápenec a podloží tvoří měkký
vápenec (spodní paleocén), do kterého již ražba nezasáhla.

Průzkumné práce začaly v polovině 60 let, intenzivní pro tunel se prováděly
v polovině 80 let minulého století. Na jejich základě byla provedena úprava trasy,
která se pomocí oblouku posunula do míst s menší hloubkou uprostřed plavební trasy. 

Z průzkumů vyplynuly následující závěry pro ražbu:
• velmi obtížné a proměnlivé podmínky;
• morénové zeminy – velké balvany, nesoudržné zvodnělé vrstvy a čočky

s tlakem vody 4 bary;
• na styku s vápnitým jílovcem se vyskytují balvany a vodonosné štěrkové vrst-

vy; styk vrstev představoval obecně problematické podmínky – nehomogenní
prostředí s vysokou propustností;

• vápnitý jílovec – puklinová voda s tlakem až 8 barů.
Obr. 8 Přehledná situace dopravního propojení mezi Dánskem a Švédskem přes Öresund
Fig. 8 General layout of the traffic connection between Denmark and Sweden

across the Öresund

Obr. 6 Obnažené dřevěné základové piloty starých nábřežních zdí
Fig. 6 Exposed timber pile foundations of old embankment walls 

Obr. 7 Pohled na zavěšený dálniční most přes Storebealt
Fig. 7 A view of the cable-stayed motorway bridge over the Storebealt 

Popis tunelu a ražeb
Pro ražbu byly použity čtyři zeminové štíty (EPBM) s vnějším průměrem

8,752 m s možností ražby v otevřeném i zavřeném módu. Tunely byly raženy
z obou břehů proti sobě a mají délky 7,4 km. Vnitřní průměr tunelů je 7,7 m
a spojuje je 29 propojek po 250 m.

Ostění tl. 400 mm tvoří 6 železobetonových segmentů a závěrečný klenák.
V jeho výpočtu byl uvažován plný hydrostatický tlak s tím, že těsnění bylo navr-
ženo s dvojnásobnou bezpečností na 16 barů. V nejnižším místě tunelů jsou čer-
pací jímky, které průsakovou vodu čerpají k portálům a ta se pak odvádí 100 m
dlouhým potrubím na dno Storebaeltu, protože  obsahuje amoniak!

V místě propojek se provádělo ostění hlavních tunelů z litinových tybinků vždy
4,5 m před a za osou propojky, jeho součástí byly i dočasné litinové tybinky pro
pozdější vytvoření otvorů pro ražbu propojek. 

Vlastní propojky mají průměr 4,5 m, ostění ze šroubovaných litinových tybin-
ků a razily se konvenčně. Na alternativně uvažované použití stříkaného betonu
nedošlo. Před ražbou se prováděly přes připravené průchodky v ostění tunelů prů-
zkumné jádrové vrty. Podle vyhodnocení bylo rozhodnuto o úpravě hornin ke zlep-
šení jejich vlastností pro ražbu.
Odvodnění masivu pod Storebaeltem

Mimořádnou záležitostí bylo snížení tlaku podzemní vody v prostoru ražby,
které mělo zlepšit podmínky pro ražbu a umožnit případné opravy řezných hlav
štítů či výměnu řezných nástrojů. Využilo se přitom menší propustnosti moréno-
vých hlín, především jejich horní vrstvy, které leží jako „koberec“ na propustněj-
ším rozpukaném vápnitém jílovci.

Projekt byl úspěšný a podařilo se snížit tlak vody v ose ražby na méně než 3
bary, takže mohl být použit přetlak vzduchu při vstupu pracovníků před hlavu štítu
při opravách. Zlepšila se i stabilita masivu a rozsah lokálního odvodňování při
ražbě propojek. Samozřejmě vzhledem k nehomogenitě prostředí efekt odvodňo-
vání kolísal, ale naštěstí ne často. O jeho účinnosti svědčí i fakt, že při poruše čer-
pání nastoupal ve vápnitém jílovci tlak vody o 2 bary za 1 hodinu!

Vrtání studní a piezometrů i čerpání se provádělo z pontonů zakotvených
v průlivu a předcházela jim složitá jednání s námořní plavbou. Pontony byly vyba-
veny vlastními generátory pro výrobu elektrického proudu, rozvaděči i snímači
dat, která byla automaticky předávána do řídicího centra. Tím byl umožněn nepře-
tržitý monitoring čerpání i hydrostatického tlaku v zájmové oblasti.
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Problémem byla nejhlubší část trasy, kde chyběl pokryv z morénových hlín.
Zřízení studní se zde ukázalo nerealistické, riskantní a drahé. Proto se přidaly stud-
ně v místě zlomu spádu na svahu dna směrem k nejhlubšímu místu.

Protože byl při ražbě uměle snížen vodní tlak na ostění a jeho těsnění nebylo
vystaveno konečnému tlaku, nebyla jeho vodotěsnost plně vyzkoušena. Proto
se další práce v tubusech prováděly až po vypnutí odvodňovacího systému.
Mimořádné události při ražbě – požár v razicím štítu

Stavbu tunelů provázelo po celou dobu mnoho problémů i mimořádných udá-
lostí, které značně prodloužily dobu výstavby i náklady. 

Jednou z nich byl požár, který vypukl ve štítu Dania 11. června 1994, který razil
severní tunelovou troubu směrem od ostrova Zealand. V době požáru byly proti
sobě razicí štíty na severním tunelu vzdáleny od sebe již jen pouhých 50 m. Na již-
ním tunelu se štíty setkaly již předtím. 

Příčina vzniku požáru není stále přesně známa, avšak prvotní hořlavinou byl
hydraulický olej z hydraulického poháněcího systému. Olej pravděpodobně unikal
a byl rozprašován vysokým tlakem z místa připojení hadice k hydraulickému válci.
Shořelo asi 2000 l oleje Shell Tellus 46, které byly obsaženy v nádrži. Byl spuštěn
metanový poplach, pravděpodobně zplodinami hoření, a v činnost se uvedly zálož-
ní systémy napájení elektřinou a nouzové osvětlení. Černý dým silně snížil vidi-
telnost, avšak lidé byli schopni bezpečně uniknout do jižní tunelové trouby přes
tunelovou propojku. Hasičská jednotka dorazila brzy, ale po několika neúspěšných
pokusech nezbylo než nechat požár, aby dohořel. Předpokládalo se, že požár trval
něco mezi 4 a 8 hodinami.   

Jakmile se místo požáru dostatečně ochladilo, byla provedena řada prohlídek
poškozených konstrukcí. Měřila se také hloubka, do které zasáhlo odprýskání
povrchu železobetonových prefabrikátů ve vrcholu klenby. V nejvíce zasaženém
místě v jednom dílci odprýskaly dvě třetiny z původní tloušťky dílců 400 mm.
Průměrné odprýskání u nejvíce zasaženého dílce činilo 150 mm. Odprýskané
oblasti poškozených dílců se nacházely hlavně ve vrcholu klenby, asi 10 prstenců
za koncovou obálkou štítu TBM. 

Jako nouzové bezpečnostní opatření dodavatel stavby vyplnil odprýskaná místa
stříkaným betonem s vlákny, aby obnovil původní tloušťku dílců, a tak zpevnil
ostění. Avšak během několik dnů, kdy vznikly obavy ze vzrůstajících přítoků spod-
ní vody přes silně popraskané dílce, museli pracovníci tunel opustit, aniž by se
dosáhlo řádného vyztužení. Dánský úřad bezpečnosti práce zakázal další vstup do
doby úplného vyšetření a analyzování havárie. 

Pak následovaly sanační práce, jejichž součástí bylo vybudování přepážek schop-
ných odolat případnému průvalu mořské vody do tunelu a příprava na práci pod pře-
tlakem vzduchu v sanované části tunelu. Sanace tunelu trvala asi 10 měsíců.

Provoz železnice v tunelech byl zahájen 1. června 1997.
Mosty přes Storebaelt

Stručně se zmíníme jen o mostu přes východní část průlivu. Zatímco přes
západní průliv vedou dva mosty – železniční a silniční, přes východní průliv byl
postaven jen silniční most, protože kvůli námořní dopravě musela být zajištěna co
největší šířka plavební dráhy, což vyžadovalo co největší rozpětí hlavního pole
zavěšeného mostu. Tomu by návrh mostu na zatížení od silniční i železniční dopra-
vy nebyl schopen vyhovět.

Východní most je ocelový a lze jej rozdělit na tři části – pravý a levý most ulo-
žený na pilířích a střední zavěšený most. Ten má hlavní pole s rozpětím 1624 m
(druhé největší rozpětí u zavěšeného mostu na světě, v Japonsku je most s rozpětím
hlavního pole 1991 m). Krajní pole mají rozpětí 535 m. Max. výška vozovky hlav-
ního pole nad hl. moře je 75 m – vliv větru na dopravu!!! (obr. 7).

Železobetonové pylony a kotevní bloky jsou navrženy a ochráněny tak, aby
odolaly kolizi s námořními plavidly. Vrcholy pylonů jsou nejvyšším bodem
v Dánsku – mají nadmořskou výšku 254 m n. m. Půdorysná velikost kotevních
bloků odpovídá velikosti fotbalového hřiště. Nosná lana o průměru 820 mm sestá-
vají z 18 684 rovnoběžných pokovených drátů tl. 5,4 mm. Mají nosnost 67 tis. tun
při dvojnásobné bezpečnosti.

Ocelový mostní komorový nosník je uzavřený a uvnitř hladký – všechna
výztužná žebra jsou na jeho vnějším povrchu. To vedlo k významné úspoře natí-
raných ploch, protože vnitřek nosníku je chráněn proti korozi trvalým vysoušením.
Tvar nosníku je výsledkem aerodynamických zkoušek a k zabránění kmitání hlav-
ního pole účinkem větru jsou na okraji nosníku namontovány klapky ovlivňující
proudění vzduchu.

Mosty byly uvedeny do provozu 14. června 1998.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ MEZI DÁNSKEM A ŠVÉDSKEM 
PŘES ÖRESUND

Historická dohoda o pevném spojení mezi oběma státy byla podepsána 23. 3.
1991 a práce na něm probíhaly od srpna 1995 do 1. července 2000, kdy byly most
i tunel uvedeny do provozu.

Obr. 9 Jeden z tunelových dílů po vytažení z výrobny
Fig. 9 One of the tunnel segments after releasing from the casting basin 

Obr. 10 Příčný řez naplavovaným tunelem
Fig. 10 Cross section of the immersed tunnel 

Obr. 11 Hydrantová nika s koncovkami pro napojení dánské a švédské požární techniky
Fig. 11 A hydrant niche with terminals allowing the connection of both Danish and

Sweden fire equipment 
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Prague railway stations and the railway network in the Prague territory origina-
ted gradually from 1830, together with the railway lines which were brought to
Prague from various directions by individual entrepreneurial firms. Each of the
firms built its own station, without developing proper connections between them.
The work on a comprehensive solution started in 1910, when the Prague Railway
Station Committee was established. Nevertheless, it took nearly 100 years to bring
the optimisation of the Prague rail network to the finish. The last stage is the New
Connection project, which comprises the interconnection of the railway stations
Prague Main Station, Prague Holešovice, Prague Libeň and Prague Vysočany.  

When this construction is brought into service, the existing 303m long and 136
years old Žižkov tunnel at km 2.414-2.717 of the Prague - Pardubice rail line will
be abandoned. When the trackwork is removed, a cycle path will be built on the
track bed and in adjacent parts.      

The Žižkov tunnel from 1872 was designed according to Austrian standards
(standard sheets) of that period, as a double-rail tunnel. It was driven by the clas-
sical “Austrian” tunnelling method. The tunnel is important because of the great
figure, Frantisek Ržiha, who built it. The builder Franz Karl August Ržiha is
a very important personality in the field of tunnel engineering in the former
Austro-Hungarian Empire, which contained even Czech provinces.

He was born on 29th March 1831 in the village of Lipová near Šluknov (the
Děčín Region). During his professional career, he participated in many tunnel
constructions. In 1878, he was appointed Professor in the Railway and tunnel con-
struction technical university in Vienna and, in 1887, he became the chancellor of
the university.    

Professor Frantisek Ržiha set up principles for tunnel constructions, developed
a system using those principles and, in 1867 and 1871, wrote a two-volume book
“Textbook on all tunnel construction arts”, which became a source of knowledge
for several generations of his students.   

Pražská nádraží a železniční síť na území Prahy vznikaly postupně od roku
1830, jak byly do Prahy zapojovány železniční trati z různých směrů jednotlivý-
mi podnikatelskými společnostmi. Každá z nich si budovala své pražské nádraží,
aniž bylo prováděno jejich vhodné propojení. Kompletní řešení lze počítat až od
roku 1910, kdy vznikla Pražská nádražní komise, která měla najít cestu
k celkovému řešení pražské železniční sítě. Trvalo však téměř 100 let, kdy došlo
k řadě společenských a ekonomických změn, obrovskému nárůstu individuální
automobilové dopravy v Praze a v okolí a budování částí evropských železničních
koridorů procházejících Prahou, než dochází k postupné realizaci jednotlivých
etap optimalizace pražské železniční sítě. 

Poslední etapou je tzv. Nové spojení, zahrnující zejména přestavbu železniční
stanice Praha hl. nádraží, modernizaci železniční stanice Praha Libeň, Praha
Vršovice a vzájemné propojení žel. stanic Praha hlavní nádraží, Praha Holešovice,
Praha Libeň a Praha Vysočany.

Rozhodnými stavbami na tomto Novém spojení jsou dva nové dvoukolejné
tunely procházející podélně masivem hory Vítkov, o délkách 1365 m (jižní tunel)
a 1216 m (severní tunel). S jejich uvedením do provozu se počítá v měsíci září
letošního roku.

Uvedením stavby Nového spojení do provozu bude opuštěn stávající 303 m
dlouhý a 136 let starý tunel Žižkovský v km 2,414–2,717 trati Praha–Pardubice.
V jeho trase a v přilehlých částech železničního tělesa bude po snesení železnič-
ního svršku zřízena cyklostezka. 

Žižkovský tunel z roku 1872 byl podle tehdejších rakouských normálí (vzoro-
vých listů) ražen jako tunel dvoukolejný, a to klasickou „rakouskou“ tunelovací
metodou. 

Trať Praha–Libeň (Lieben) stavěla společnost Turnovsko-kralupsko-pražské
dráhy a stavbu dvoukolejného tunelu pod Žižkovem zadala podnikatelské firmě
Františka Ržihy. 

František Ržiha vyřešil urychlení stavby otevřením stavební jámy v prostoru
před vjezdovým portálem budoucího tunelu a dopravou výkopku ze 400 m dlou-
hého a až 19 m hlubokého zářezu před tunelem (tunelového předzářezu) ve směru
od nynějšího hlavního nádraží do této stavební jámy. Výkopek z předzářezu
i rubanina z tunelu byly ze stavební jámy dopravovány pomocí svážnice
(150 m dl. lanovkou, překonávající výškový rozdíl 34 m a poháněnou parním
strojem z vyřazené lokomotivy). Výkopek i rubanina byly deponovány v blízkosti
stavby, nad tunelem, v prostoru dnešní křižovatky Ohrada v Praze 3, místo
původně plánovaného odvozu polní drážkou směrovou štolou tunelem na znač-
nou vzdálenost do Libně. (Během pouhých 210 dnů bylo takto vytěženo cca 
70 000 m3 výkopku a rubaniny.) Tunel se stavěl od listopadu 1870 do května l872.

V letech 1968 až 1974 byla na tunelu provedena větší oprava. 
Další stavby Františka Ržihy:
Firma Františka Ržihy se kromě jiného účastnila na budování tratí:
•  Děčín (dříve Bodenbach)–Bad Schandau (v Sasku). V tomto úseku trati jsou

2 dvoukolejné tunely: Ovčí stěna (dl. 279 m) a Červená skála (dl. 149 m).
•  Bad Schandau–Sebnitz (Sasko). Na trati je 7 jednokolejných tunelů

o celkové délce 932 m. Nejdelší z nich, dl. cca 390 m, – v přímé – je mezi
zastávkou Rathmannsdorf a Porschdorf, další dva o délkách cca 60 a 80 m
– oba v oblouku – mezi zastávkami Mittelndorf a Ulbersdorf, tři o délce cca
85, 80 a 90 m, – první v oblouku, druhý částečně v oblouku a třetí v přímé
– mezi zast. Ulbersdorf a Amtshainersdorf. Poslední tunel délky 147 m –
v oblouku – je mezi zast. Amtshainersdorf a žst. Sebnitz.

•  Z dnešní zastávky Goßdorf–Kohlmühle vedla do žst. Höhnstein úzkoroz-
chodná trať, na níž je na souběhu s normálně rozchodnou trati Bad
Schandau–Sebnitz vidět vlevo trati betonový obloukový most o 3 polích cel-
kové délky asi 50 m a vjezdový portál prvního úzkorozchodného tunelu (na
zrušené úzkorozchodné trati byly 2 tunely).

VZPOMÍNKA NA ŽIŽKOVSKÝ ŽELEZNIČNÍ TUNEL A NA JEHO STAVITELE
REMINISCENCE OF THE OLD ŽIŽKOV RAIL TUNNEL AND ITS BUILDERS
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Stavba se dá rozdělit na tři části (obr. 8). První část směrem od Kodaně tvoří nej-
prve uměle nasypaný poloostrov poblíž letiště a naplavovaný tunel délky 4050 m,
druhou částí je trasa na uměle nasypaném ostrově Peberholm délky 4055 m a přes
východní část průlivu Öresund, která je současně námořní cestou, a třetí částí je
ocelový dvoupatrový železniční a silniční most. Jeho střední část tvoří zavěšený
most s hlavním polem o rozpětí 490 m, což je nejdelší zavěšené pole silničního
a železničního mostu na světě. Most nese čtyřproudovou dálnici s krajnicemi
a dvoukolejnou železnici.

Tunel Öresund je 4050 m dlouhý a skládá se z 3510 m dlouhého naplavova-
ného tunelu pod kanálem Drogden a dvou portálových částí, z nichž každá je
270 m dlouhá. Tunel byl navržen jako naplavovaný se dvěma troubami pro želez-
nici, dvěma troubami pro dálnici a se servisní chodbou. Vznikl naplavením
a spojením 20 dílů, každý díl má rozměry 176 m x 38,8 m x 8,6 m a hmotnost 
55 000 tun (obr. 9). 

Tunelové díly byly ukládány do rýhy, která byla předem vyhloubena v mořském
dně, a zakryty ochrannou vrstvou kamene. Podélné spády na rampách jsou
u dálnice 2,5 % a u železnice 1,56 %, zatímco v tunelu je spád 1 % (obr. 10). 

V tunelových troubách pro dálnici jsou dva 3,5 m široké jízdní pruhy bez kraj-
nice, avšak s 1 m širokým chodníkem, který je ve stejné úrovni, jako asfaltová
vozovka. Nouzové průchody do sousední trouby s 1,2 m širokými dveřmi jsou
instalovány každých 88 m (tato vzdálenost vychází z délky naplavovaných dílů).
V železničních tunelových troubách jsou vyvýšené chodníky na obou stranách

a únikové dveře jsou opět každých 88 m. Přístupy pro záchranáře jsou z jižní sil-
niční trouby každých 88 m. 

Všechny stropy a horní části stěn jsou chráněny požární izolací (Fendolite),
která má odolávat účinkům požáru s teplotou 1350 °C po dobu dvou hodin.  

Pro účastníky exkurze provedla prezentaci této stavby paní Ulla V. Eilersen,
bezpečnostní technik provozu. Zaměřila se nejen na postup stavby, ale přede-
vším na bezpečnost a řízení provozu mostu i tunelu. Specifické aspekty vyba-
vení i řízení stavby vyplývají také ze skutečnosti, že propojuje dva státy
s odlišnými předpisy a standardy. To se např. projevilo v nutnosti instalovat
u protipožárních zařízení dvě koncovky pro napojení hadic dánských
a švédských požárníků (obr. 11). 

ZÁVĚR

Soudě podle ohlasů byla akce úspěšná a přínosná. ČTuK podpořil její konání
tím, že uhradil dopravu autobusem. Odborný program v Německu připravil
Ing. Libor Mařík a v Dánsku Ing. Miloslav Novotný.

V příštím roce plánuje ČTuK odborný zájezd do Rakouska a Švýcarska.
Připravované i realizované stavby v těchto zemích slibují opět zajímavý program
a možnost získání cenných informací.

ING. MILOSLAV NOVOTNÝ, sekretář ČTuK ITA-AITES, 
ita-aites@metrostav.cz
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ČESKÁ REPUBLIKA
TUNEL ŠPEJCHAR – PELC-TYROLKA (ŠPELC)

První negativní jevy při ražbě způsobené zastižením nepříznivých kvartérních
vrstev, které se objevily začátkem března, bohužel pokračovaly a dne 20. 5. 2008
došlo vlivem nepříznivě ukloněných diskontinuit směrem do výrubu na severní
tunelové troubě k uvolnění velkého bloku horniny z čelby a následně ke zvýšení
přítoků podzemní vody, což vedlo k závalu a k postupnému vypadání horniny až
na povrch ve Stromovce, kde vznikl kráter o průměru cca 15 m. Práce na kalotě
severní tunelové trouby  musely být zastaveny a v současnosti probíhají práce na
zmáhání závalu, a to jak na sanačních injektážích, tak na odtěžování materiálu,
tak i na vrtání mikropilotových deštníků, přičemž ražba opěří a dna STT dále
pokračuje. 

Ražba jižní tunelové trouby, v reakci na předchozí události přešla
z horizontálního na vertikální členění kaloty, což značně zpomalilo její postup.
Pod ochranou mikropilotových deštníků v celém profilu bylo dosaženo cca
1030 m čelby kaloty a práce na ražbě opěří a dna JTT probíhají podle HMG.

TUNEL STAVBY 514 SILNIČNÍHO OKRUHU KOLEM PRAHY

Postupy na ražbách tunelu zkomplikovala v polovině dubna mimořádná udá-
lost při ražbě kaloty dvoupruhového tunelu. Asi 10 m před dosažením portálové-
ho úseku v Radotíně, zajištěného vodorovným mikropilotovým deštníkem, došlo
k uvolnění velkého objemu zvětralé horniny a jeho vyjetí do prostoru kaloty.
Vytvořila se kaverna na celou šířku profilu tunelu a do výšky 7 m nad úrovní
klenby. Nadloží v těchto místech mělo mocnost 11 m a hrozilo nebezpečí prova-
lení až na povrch. Rychlou sanací se tomu předešlo. Událost se obešla bez škody
na majetku a bez úrazu. Kritický úsek byl poté dokončen protiražbou z portálu.
Z tohoto důvodu prorážka kaloty dvoupruhového tunelu proběhla až začátkem
května.

Na konci června byly potom již všechny ražby tunelů zcela dokončeny včetně
propojek. Dokončovaly se výklenky a probíhala profilace primárního ostění.

Betonáže definitivního ostění na třípruhovém tunelu jsou v hloubené části
kromě objektu vzduchotechniky dokončeny a pokračují v ražené části.
V polovině července je vybetonováno cca 250 m ostění. Práce pokračují též na
dvoupruhovém tunelu, kde je ke stejnému datu provedeno také cca 250 m
v hloubeném úseku. 

THE CZECH REPUBLIC
THE ŠPEJCHAR – PELC TYROLKA TUNNEL (ŠPELC)

Unfortunately, the initial negative effects resulting from the unfavourable
Quaternary measures which were encountered during the excavation at the
beginning of March 2007 continued to exist. Due to discontinuities unfa-
vourably dipping toward the excavation of the northern tunnel tube, a large
block of rock separated and fell from the excavation face. The subsequent
increase in the rate of the ground water flow into the tunnel was followed by
caving and gradual daylight collapsing. The crater which originated in the
Stromovka Park was about 15m in diameter. The work on the top heading of
the northern tunnel tube had to be suspended. Currently, the collapse is being
dealt with by means of stabilisation grouting, removing debris and drilling
for canopy tube pre-support. The excavation of the NTT bench and invert
continues. 

The southern tunnel tube excavation sequence was modified in response to
the preceding event. The top heading excavation was divided vertically. This
measure reduced the excavation advance rate. About 1030m of the top hea-
ding excavation has been completed under the protection of the canopy roof
pre-support covering the whole profile. The excavation of the top heading and
bench of the STT is proceeding according to the works programme.

THE TUNNEL IN CONSTRUCTION LOT 514 
ON THE PRAGUE CITY RING ROAD 

The progress of the tunnel excavation got complicated in the middle of
April by an extraordinary event during the excavation of the top heading of
the double-lane tunnel. About 10m before the reaching of the Radotín portal
section, where the excavation is protected by canopy tube pre-support,
a large volume of weathered rock broke loose and fell into the top heading
space. The width of the cavern which originated takes up the whole tunnel
width and its roof is 7m above the tunnel crown. The overburden was 11m
high in this location, therefore there was a risk of the caving in up to the
ground surface. This event was prevented owing to a fast stabilisation acti-
on. The event took place without any damage to property or injury. The cri-
tical section was subsequently finished by counter-heading from the portal.
This was the reason why the double-lane tunnel top heading broke through
as late as the beginning of May. 

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE
CURRENT NEWS FROM THE CZECH AND SLOVAK UNDERGROUND CONSTRUCTION 

•  Rumburk–Šluknov, zahájení provozu 8. 1. 1873
•  Rumburk–Ebersbach (Sasko), zahájení provozu 1. 11. 1873
•  Osek u Duchcova (Osseg)–Chomutov, zahájení provozu 8. 10. 1870 (úsek

Duchcov Chomutov)
•  Bílina–Ústí nad Labem, zahájení provozu 6. 7. 1874
Stavitel Franz Karl August Ržiha je velice významná osobnost v tunelovém

stavitelství v bývalém Rakousku-Uhersku, kam tehdy patřily i české země.
Narodil se 29. března 1831 v obci Lipová u Šluknova v severních Čechách,

(okres Děčín), jako prostřední ze tří dětí v rodině vrchního lesního a dostal po otci
rovněž jméno František (Franz). Lipová se tehdy jmenovala Hainspach a ačkoli
František vyrůstal v německé rodině a v německém prostředí, podle jeho příjme-
ní „Ržiha“, měl zřejmě předky české národnosti (a i na jeho rodném listě, ulože-
ném ve státním archivu v Litoměřicích, je v jeho jméně nad z háček). 

Po absolvování piaristické školy v letech 1842–1847 vystudoval v roce 1851
v Praze techniku a získal inženýrský titul. Kariéru stavebního inženýra začal na
doporučení Ing. Josefa Fischera, šlechtice z Röslerstammu, jako inženýr-asistent
na stavbě první horské železnice na světě na trati Vídeňské Nové Město
(Wiener–Neustadt)–Štýrský Hradec (Graz) přes Semmering v rakouských
Alpách (stavitel rytíř von Ghega). Tam jej plně zaujala stavba tratí, mostů
a zejména tunelů. 

František Ržiha pracoval nejprve u různých stavebních firem, později pak jako
stavební dozor na tunelových stavbách. V roce 1853 pracoval při vytyčování trati
v přímořské oblasti u Divazzi a Lesetsche, vedoucí krasovou oblastí a roku 1856
při stavbě tunelu v Czernitz (ve Slezsku u Ratiboře), kde se mu podařilo vyřešit
problémy s tekoucími písky. V roce 1857 stavěl ve Švýcarsku a v Alteně
(Vestfálsko) Ruhrskou trať.  

V roce 1861 použil při stavbě tunelu u Naensen a u Ippensen (Dolní Sasko)
poprvé svou metodu zajišťování výrubu pomocí ocelových konstrukcí. Roku
1866 se v Helmstedtu (bývalé vévodství Braunschweig východně od Hanno-
veru) stal vrchním tunelářským mistrem. 

S rostoucím věhlasem byl povoláván na obtížné stavby v Rakousku, Švýcar-
sku i v německých státech. Jako znalec prováděl odborné posudky, týkající se
různých stavebních problémů, jako např. při provalení vody do uhelné šachty

v Oseku u Duchcova, při prvotních studiích na vodovod pro Vídeň, nebo při navr-
hování dopravní sítě pro vídeňskou městskou dráhu.

V roce 1869 byl pověřen bankovním domem Johann Liebig & Co Wien stav-
bou železnic v severních Čechách a v Sasku, kde jeho firma vytrasovala cca
500 km železnic. Stavěla tratě Děčín–Bad Schandau, Bad Schandau–Sebnitz
(SRN, Sasko), Rumburk–Šluknov, Rumburk–Ebersbach (SRN, Sasko), Osek
u Duchcova–Chomutov, Bílina–Ústí nad Labem.

Roku 1874 se stává vrchním inženýrem generální inspekce rakouských drah na
ministerstvu obchodu ve Vídni, v sekci pro projektování staveb. Tam vznikl např.
projekt na dráhu přes Jablunkovský průsmyk (Jablunkovský tunel I byl dokončen
roku 1870), i projekt tunelu Arlberg u Innsbrucku (1880–1884) a dalších různých
staveb v Bosně.

Roku 1878 byl jmenován profesorem Vysoké technické školy pro stavby želez-
nic a tunelů ve Vídni a v roce 1887 se stává jejím rektorem. 

Profesor František Ržiha uspořádal zásady pro stavby tunelů, vytvořil z nich
systém a v roce 1867 a 1871 napsal dvoudílnou „učebnici veškerého umění stavby
tunelů“, z níž čerpala po dobu několika generací řada jeho žáků. Byla to první teore-
tická kniha o tunelech a tunelování, sepsaná srozumitelně pro posluchače a doplněná
množstvím názorných obrázků.  Když byla kniha ke stému výročí jeho smrti vydána
znovu v Německu, bylo zřejmé, že František Ržiha je významnou osobností tunelo-
vého stavitelství a zasluhuje si titul jejího zakladatele. Mimo učebnici o tunelech
vydal v roce 1876 rovněž dvousvazkovou knihu Železnice nad zemí i pod zemí.
V obou těchto dílech zveřejnil zcela nové technické poznatky o stavbě tratí a tunelů.

Za své zásluhy v tunelovém stavitelství obdržel řád Železné koruny III. třídy. 
Dne 21. 6. 1883 byl povýšen do rytířského stavu a obdržel Rytířský kříž řádu
Franze Josefa I (zřejmě zejména za náhradu dřeva v tunelech ocelovou výstrojí).
Rovněž na světových výstavách obdržel různé saské, bavorské a pruské řády
a medaile (Paříž 1867, Vídeň 1873, Filadelfie 1876). V roce 1895 byl jmenován
císařsko-královským dvorním radou. 

Zemřel na následky mozkové mrtvice 22. 6. 1897 v části obce Semmering-
Heitbachgraben v Rakousku, kde bydlel, a je pohřben na venkovském hřbitůvku,
pěšky hodinku cesty od Semmeringu, v poutním místě Maria Schutz.

ING. JIŘÍ KAZDA
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TUNEL STAVBY 513 SILNIČNÍHO OKRUHU KOLEM PRAHY

Třípruhový tunel je kompletně dokončen včetně ražby SOS výklenků.
Pohloubena je také větrací jáma na Nouzově a rovněž ražba obchozí štoly
v napojení na větrací jámu a třípruhový tunel.

S postupem kaloty dvoupruhového tunelu byly vyraženy technologické pro-
pojky TP 1 až TP 8. Na všech těchto objektech je prováděna profilace primární-
ho ostění tunelu, provádějí se podkladní betony a ukončují se přípravy před
zahájením vlastní betonáže definitivního ostění tunelu. Dne 11. 7. 2008 byla
kalota dvoupruhového tunelu dokončena a zbývá dorazit opěří z obou portálů.
S postupem opěří se v dvoupruhovém tunelu dokončují i výklenky pro techno-
logii. Na pomořanském portále probíhají naplno betonáže hloubeného úseku
třípruhového i dvoupruhového tunelu včetně definitivy horní klenby. Na cholu-
pické straně byla dokončena jáma, provádí se podkladní betony a od poloviny
července bude zahájena betonáž základových pasů hloubeného úseku. Ražby
prováděly společnosti Skanska BS a Subterra.

TUNEL DOBROVSKÉHO

Stavbu silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B realizuje Sdružení VMO
Dobrovského B, jehož účastníci jsou OHL ŽS, a. s., Subterra a. s. a Metrostav a. s.

Ražení severního tunelu TI v současné době realizuje OHL ŽS, a. s. Ražení již-
ního  tunelu TII realizuje Subterra a. s.

Tunely jsou raženy horizontálně i vertikálně děleným výrubem s tím, že ostě-
ní bývalých průzkumných štol je plně nahrazováno primárním ostěním tunelů.
Ražení obou tunelových rour současně probíhá pod ochranou mikropilotových
deštníků.

Ke dni 13. 7. 2008 je na TI uzavřeno 24 bm celého profilu a na TII 144 bm.
Postup řídicí čelby (kaloty) tunelu II byl z důvodu podcházení pod ul.

Poděbradovou koordinován s přípravou kompenzačních injektáží (KI) pod dotče-
nými objekty.

KI byly k 10. 7. 2008 připraveny a postup řídicí čelby proto není již z tohoto
důvodu omezen.

Sledování a vyhodnocování chování objektů na povrchu v interakci se sledo-
váním probíhající ražby v podzemí je nadále nepřetržité. 

ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE V KARVINÉ

Ve druhém čtvrtletí roku 2008 pokračovaly práce společnosti Subterra na úse-
cích prováděných mikrotunelováním. Šlo o část 10 – Darkov, část 6 – kolektor
Alfa a část 4 – sběrač CA2.

V části stavby Darkov pokračuje stroj TCC Unclemole 400, který provádí
práce na uličních stokách o světlém průměru 400 mm. I přes velmi složité geo-
logické podmínky, spojené se značnou četností valounů a hrubozrných balvani-
tých štěrků, postupují práce podle harmonogramu. Na úseku 6 – Kolektoru Alfa
byly mikrotunelovací práce dokončeny v předstihu a dále se pracuje na definitiv-
ním vystrojení šachet. 

Rozběhly se již i mikrotunelovací práce na úseku sběrače CA2, kde byly
dokončeny první 4 úseky o celkové délce cca 550 m, z nichž ten nejdelší měří
181 m.

Jako komplikací na této části stavby se ukázal výpadek ve výrobě německého
dodavatele kameninového materiálu. V důsledku toho byl změněn projekt a od
druhého úseku se proto již zatlačují sklolaminátové trouby Hobas.

KOLEKTOR KOLIŠTĚ

V Brně pokračují práce na stavbě Prodloužení kolektoru Koliště, kterou reali-
zuje sdružení OHL ŽS a Subterra. Kolektor navazuje na cca 5 km dlouhou síť pri-
márních kolektorů, které se v Brně budují již od poloviny 70. let. Kolektor
Koliště délky cca 193 m má výšku 5050 mm a šířku 4700 mm. Kolektor je ražen
ve vápnitých jílech s dělenou čelbou podle zásad NRTM, kde spodní lávka je při-
bírána s odstupem 2–3 m. 

V souladu s harmonogramem byly na obou částech kolektoru dokončeny defi-
nitivní obezdívky a zahájeny práce na montáží ocelových konstrukcí
a technologickém vybavení kolektoru. Tyto činnosti vč. úprav povrchů budou
ukončeny v měsíci září. Následující měsíc proběhnou provozní zkoušky
a předání stavby.

DÁLNICE D8 – 805 LOVOSICE – ŘEHLOVICE

Přízeň „paní Legislativy“ tohoto významného projektu je stále vrtkavá a zatím
více přeje mostům a ostatním objektům trasy. Pro tunel Radejčín se stává termín
pro získání stavebního povolení do 30. 6. 2008 realitou, a tak pouze tunel
Prackovice, i když taktéž poměrně komplikovaně, zahájil svojí cestu realizace.

V současné době jsou dokončeny zabezpečovací práce na první etáži pražské-
ho portálu, které obsahovaly postupné odebírání svahu ve čtyřech jednotlivých
úrovních, osazení sítí se zástřikem a kotvení svahu SN kotvami a pramencovými
kotvami přes ŽLB převázky. Jelikož zastižené prostředí bylo značně rozvolněné,
tak bylo vylepšováno i pomocí tryskové injektáže.

Nyní probíhají práce na druhé etáži portálu a zajištění svahu u LTT pomocí zárub-
ní zdi. Předpoklad zahájení ražeb pro tunel Prackovice je postaven na září 2008.

As of the end of June, all tunnel excavation operations were finished, inc-
luding cross passages. Niches were being completed and the primary lining
profile was being trimmed.  

The casting of the final concrete lining in the triple-lane tunnel in the cut
and cover section has been finished (with the exception of the ventilation
plant room); it continues in the mined section. As of the middle of July, about
250m of the concrete lining have been completed. The work continued also
in the double-lane tunnel, where about 250m of the lining had been finished
even in the cut and cover section till the same date.         

THE TUNNEL IN CONSTRUCTION LOT 513 
ON THE PRAGUE CITY RING ROAD 

The three-lane tunnel has been completely finished, including the excava-
tion of SOS niches. Also the deepening of the ventilation shaft in Nouzov
and of the bypass adit at the points where it connects the ventilation shaft and
the three-lane tunnel have been completed. Technological cross passages
TP1 through TP8 were excavated along with the proceeding excavation of
the double-lane tunnel top heading. The perimeter of the primary lining pro-
file is being trimmed, blinding concrete is being placed and preparations for
the casting of the final tunnel lining are being finished in all of the above-
mentioned excavated spaces. The top heading of the double-lane tunnel was
finished on 11.7.2008; the bench remains to be excavated by means of dri-
ves progressing from both portals. With the double-lane tunnel bench exca-
vation progressing, the equipment recesses are being completed. The casting
of the structures of the double-lane and triple-lane cut and cover tunnels at
the Pomořany portal is in full swing, including the casting of the final upper
vault. On the Cholupice side, the excavation of the construction trench was
completed; blinding concrete is being placed and the casting of footings will
start in the cut and cover section in the middle of July. The excavation was
carried out by Skanska BS and Subterra.

DOBROVSKÉHO TUNNEL
The construction lot Large City Circle Road Dobrovského B, which is part

of the construction project Road 1/42 Brno, is being implemented by the
Sdružení VMO Dobrovského consortium consisting of OHL ŽS, a. s.,
Subterra a. s. and Metrostav a. s.

The northern tunnel TI is being excavated by OHL ŽS, a. s., whilst the
southern tunnel TII is being driven by Subterra a. s.

The tunnels are driven using a combined excavation sequence, where the
face is divided both horizontally and vertically, with the lining of former
exploration galleries is being fully replaced by the primary lining of the tun-
nels. The simultaneous excavation of the two tunnel tubes is protected by
canopy tube pre-support.    

As of 13. 7. 2008, the lengths of 24m and 144m of the TI and TII tunnel
respectively have been provided with liners, which are closed around the
whole tunnel circumference.

With respect to the passing under Poděbradova Street, the advance of the
leading heading (the top heading) of the Tunnel II was coordinated with the
preparation of the compensation grouting (CG) under respective buildings.   

As of 10. 7. 2008, the CG was ready to start, therefore the advancing of
the leading heading is no more restricted due to this reason.   

The monitoring and assessment of the behaviour of existing buildings in
the interaction with the monitoring of the advancing underground headings
remain to be performed continuously.   

KARVINÁ SEWERAGE EXPANSION
In the second quarter of 2008, Subterra a.s. continued to work on the sec-

tions where the microtunnelling technique is to be used, namely Part 10 –
Darkov, Part 6 – Alfa Utility Tunnel and part 4 – CA2 Interceptor Sewer.

In the part named Darkov, the TCC Unclemole 400 continues to work on
street sewers with the inner diameter of 400mm. The work proceeds accor-
ding to the programme, despite very complicated geological conditions com-
prising significant amount of boulders and coarse-grained boulder gravels.
Regarding the section 6 – Alfa Utility Tunnel, the microtunnelling operations
were finished in an advance and the final lining of shafts is being installed. 

The microtunnelling operations have started on the CA2 Interceptor
Sewer, where initial 4 sections at a total length of about 550m were finished,
with the longest section being 181m long.

A complication was encountered on this part of the construction. It was
caused by a failure of a German manufacturer to supply vitrified clay mate-
rials. For that reason, the design was changed and glass fibre reinforced plas-
tic pipes HOBAS have been jacked, starting from the second section.     

THE KOLIŠTĚ UTILITY TUNNEL
The work on the Koliště utility tunnel extension continues in Brno. It is

being carried out by a consortium consisting of OHL ŽS and Subterra. The
utility tunnel is connected to an about 5km long network of primary utility
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KOLEKTOR VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
Sdružení MENASU (Metrostav, Navatyp a Subterra) pokračuje v opravě trasy

C, která spočívá v předělání 30 let starého vodovodního kanálu o profilu 6,15 m2

na kolektor podkovovitého tvaru o profilu 20,7 m2. 
Vedoucí sdružení firma Metrostav vyrazila více než polovinu svého stodvace-

timetrového úseku. Ražba sestává z vyrabování tybinkových panelů původního
ostění vodovodního kanálu a vyzbíjení okolního zálivkového betonu. Do uvolně-
ného prostoru se postaví rám důlní korýtkové výztuže K 21, který se dále zasíťu-
je a zastříká betonem. Po dokončení ražby 1. lávky bude Metrostav pokračovat
prohloubením na druhou lávku, jejíž niveleta je o 1,70 metrů níže než niveleta
lávky první.

Subterra a. s. dokončila ražbu 2. lávky svého úseku, který vede od šachty Š51
k šachtě V2 a čítá necelých 80 metrů. Z této hlavní trasy začala s ražbou domov-
ních přípojek pod ochranou tryskové injektáže a bude jich zde realizovat 
celkem šest.

ING. BORIS ŠEBESTA, sebesta@metrostav.cz,
ING. SOŇA POKORNÁ, s.pokorna@subterra.cz

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
TUNEL BÔRIK

Práce na prvej etape úseku diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, ktorej súčas-
ťou je tunel Bôrik dĺžky cca 1 km pokračujú podľa harmonogramu. V rámci sta-
vebných prác prebiehajú betonáže sekundárneho ostenia a začína sa výstavba
chodníkov a káblových trás. Stavebné práce na tuneli budú ukončené výstavbou
vozovky s cementobetónovým krytom na jeseň tohto roku. Nasledovať budú
montáže technologického vybavenia. Prvá etapa úseku Mengusovce – Jánovce po
mimoúrovňovú križovatku s cestou I/18 medzi Popradom a Svitom, vrátane tune-
la Bôrik, by mala byť ukončená a odovzdaná podľa zmluvných termínov v apríli
2009. Druhá a tretia etapa úseku Mengusovce – Jánovce by mali byť uvedené do
prevádzky už v októbri 2008.

TUNEL SITINA

Úsek diaľnice D2 Lamačská cesta – Staré grunty v Bratislave, ktorej súčasťou
je tunel Sitina dĺžky cca 1,5 km sa stala Stavbou roku 2008 v 14. ročníku rovno-
mennej súťaže (obr. 1). Okrem hlavnej ceny stavba získala aj cenu primátora
Bratislavy a cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projek-
tové riešenie. Cenu prevzali zástupcovia investora Národnej diaľničnej spoloč-
nosti a. s., zhotoviteľského združenia Taisei Corporation – Skanska DS a hlavného
projektanta Dopravoprojekt a. s. Bratislava. Ďalšími subjektmi zúčastnenými na
výstavbe tunela boli najmä  Skanska BS a. s. Prievidza (razenie tunela), Tubau 
a. s. Žilina (sekundárne ostenie a definitívne konštrukcie), Terraprojekt 
a. s. Bratislava (realizačná dokumentácia stavby) a Eltodo a. s. Praha (technolo-
gické vybavenie). Pozitívny vplyv tunela a diaľničného úseku na dopravu

tunnels, which have been built in Brno since the middle of the 1970s. The
about 193m long Koliště utility tunnel is 5050mm high and 4700mm wide.
It is being driven through calcareous clays, using a sequential excavation
method, the NATM, where the lower bench is being excavated at a distance
of 2-3m behind the upper bench.        

Final linings were completed in both parts of the utility tunnel and the
mounting of steel structures and installation of the utility tunnel equipment
started in compliance with the works programme. These operations, inclu-
ding the surface finishes, will be completed in September 2008. Operational
tests and the final acceptance of the works will take place in October. 

THE D8 MOTORWAY – CONSTRUCTION LOT 805 
LOVOSICE - ŘEHLOVICE

The goodwill of “Lady Legislature” regarding this important project has
been unstable and, for the time being, is more favourable for bridges and
other structures on the route. As far as the Radejčín tunnel is concerned, the
deadline of 30.6.2008 for the obtaining of the building permit has become
reality. Therefore, the only tunnel where the construction has started, despi-
te the fact that it happened in a relatively complicated way, is the Prackovice
tunnel.

Till now, the stabilisation of the first stage of the Prague portal, consis-
ting of the stepwise excavation of the slope in four stages, installation of
steel mesh, application of shotcrete and anchoring of the slope by SN
anchors and stranded anchors, passing through RC walers, has been finis-
hed. Since the encountered rock environment was significantly fractured, it
was further improved by jet grouting.      

Currently, the work on the second stage of the portal and the stabilisation
of the slope at the LTT by means of a revetment wall is in progress. The
excavation of the Prackovice tunnel is assumed to commence in September
2008.

THE WENCESLAS SQUARE UTILITY TUNNEL
MENASU (a group of companies consisting of Metrostav, Navatyp and

Subterra) continues to repair the Route C, where the task is to convert a 30-
year old water supply canal with the cross sectional area of 6.15m2 to
a horseshoe-shaped utility tunnel with the area of the profile of 20.7m2.

Metrostav, the leader of the group of companies, has completed over
a half of its 120m long portion of excavation. The excavation operations
comprise the drawing off of the segments forming the original lining of the
water supply canal and the breaking of the concrete encasing the lining.
A K21 Heintzmann expanding set is erected in the vacated space and cove-
red with steel mesh and shotcrete. When the excavation of the upper bench
is finished, Metrostav will continue by the deepening to the level of the
second bench, which is by 1.70m lower than the bottom of the upper bench.            

Subterra a. s. has finished the excavation of the second bench in its sec-
tion, which leads from shaft Š51 to shaft V2 and is nearly 80m long. It star-
ted to drive adits for house services, under the protection of canopy tube
pre-support; a total of six adits will be driven in this location.

ING. BORIS ŠEBESTA, sebesta@metrostav.cz,
ING. SOŇA POKORNÁ, s.pokorna@subterra.cz

THE SLOVAK REPUBLIC
THE BÔRIK TUNNEL

The work on the about 1km long Bôrik tunnel on the Mengusovce –
Janovce section of the D1 motorway continues even after the completion of
the excavation of both tunnel tubes. The casting of the secondary linings is
underway in both tunnel tubes, in the direction toward the western portal,
after the completion of the casting of the cut and cover tunnels at the eas-
tern portal. The civil works on the tunnel, i.e. the construction of walkways
and concrete road pavement, should be finished during the second half of
2008. Tenders for the supply and installation of the tunnel equipment, which
were submitted in the spring and the winner, should be assessed and the
results announced soon. The objective is to open the tunnel to traffic during
2009. The Bôrik tunnel will be the fourth Slovak motorway tunnel, or fifth
if we count also the short false tunnel Lučina, on the adjacent motorway
section between Važec and Mengusovce.   

PPP PROJECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MOTORWAYS
AND FAST HIGHWAYS 

The course of the pre-qualification for the concession for the first of the
three packages of motorway projects which are planned within the frame-
work of the Public Private Partnership scheme, for which the invitation was
published in November 2007, was turbulent in the first quarter of 2008. The
concession covers the design, construction, funding, operation and mainte-
nance of the D1 motorway sections Dubná Skala - Turany, Turany - Hubová
and Hubová - Ivachnová, as well as sections Jánovce - Jablonov and

Obr. 1 Stavba roka 2008 Slovenskej republiky
Fig. 1 The Construction of the Year 2008 of the Slovak Republic
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v hlavnom meste sa prejavil prakticky ihneď po jeho uvedení do prevádzky v júni
2007, keď tunelom prechádza denne viac ako 40 tisíc vozidiel, čím výrazne odľah-
čuje križovatku Patrónka.

TUNEL TURECKÝ VRCH

V máji 2008 bola vypísaná súťaž na výstavbu úseku Nové Mesto nad Váhom
– Trenčianske Bohuslavice na železničnej trati Bratislava – Žilina, ktorej súčas-
ťou je dvojkoľajný tunel Turecký vrch. Ide o prvý moderný slovenský železničný
tunel s jednou rúrou dĺžky 1735 m umožňujúci rýchlosť 160 km/hod. Posledné
železničné tunely Milavský a Ružbašský boli na Slovensku uvedené do prevádz-
ky v roku 1966, takže ide o ukončenie viac ako 40 ročnej prestávky vo výstavbe
tunelov, počas ktorej sa na tuneloch vykonávali iba rekonštrukčné práce. Ponuky
do súťaže boli odovzdané v júli, takže je možné predpokladať, že na prelome
rokov 2008 a 2009 by sa mohli začať stavebné práce.

PPP PROJEKTY NA VÝSTAVBU DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH
KOMUNIKÁCIÍ

Súťaž na koncesiu na prvý balík výstavby, prevádzky a údržby diaľnic prost-
redníctvom verejno-súkromného partnerstva (PPP Projekty), ktorého súčasťou sú
tunely Rojkov, Havran, Čebrať a Šibenik po pomerne rýchlom ukončení procedu-
rálnych komplikácií z počiatku roku 2008 pokračovala a dve konzorciá Skanska
– Vinci a Bouygues – Doprastav – Váhostav SK – Colas – Intertoll – Mota Engil
podali na konci mája 2008 indikatívne ponuky. Po prvých kolách koncesného dia-
lógu oznámilo ministerstvo dopravy posun lehôt na podanie súťažnej ponuky na
október 2008. Tento posun by mal umožniť ukončenie prebiehajúcich geologic-
kých prieskumných prác a odovzdanie ich výsledkov súťažiacim konzorciam.

V priebehu apríla 2008 bola vyhlásená aj predkvalifikácia na tretí balík PPP
projektov výstavby diaľnic. Ide o súťaž na projekt, výstavbu, financovanie, pre-
vádzku a údržbu technicky veľmi náročných úsekov diaľnice D1 Hričovské
Podhradie – Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka – Viš ňo vé, Lietavs ká Lúč ka –
Žilina a Viš ňové – Dubná Skala v dĺžke zhruba 29 kilometrov. Súčasťou diaľnič-
ných úsekov sú aj tri tunely, Višňové dĺžky 7,5 km, Žilina dĺžky 0,6 km
a Ovčiarsko dĺžky 2,3 km. Do predkvalifikácie sa podľa informácie ministerstva
dopravy prihlásili 4 konzorciá.

ING. MILOSLAV FRANKOVSKÝ, frankovsky@terraprojekt.sk

Fričovce – Svinia, at the aggregate length of 75km; parts of the sections are
the Rojkov, Havran, Čebrať and Šibenik tunnels. Six applicants submitted
pre-qualification documents. The task for the Ministry of transport was to
select four of them for the competition as a maximum. At the end of January
2008, the ministry announced relatively surprisingly that four applicants
had to be excluded because of their failure to submit required documents.
The consortia consisting of Skanska – Vinci and Bouygues - Doprastav –
Váhostav SK - Colas – Intertoll – Mota Engil were the only successfully
pre-qualified applicants. Several excluded applicants appealed against the
decision with the Office for Public Procurement, which subsequently ack-
nowledged the arguments of the Hochtief Alpine - Wes tern Carpathians
Motorway Investors Company consortium and cancelled its exclusion. The
ministry responded by legal action requiring that the decision whether the
exclusion was valid be made by court. The ministry has suspended the ten-
dering for the first PPP package until the court decision is issued.

THE CONNECTION OF THE TEN-T RAIL NETWORK WITH THE
AIRPORT AND RAILWAY NETWORK IN BRATISLAVA

The past year saw the beginning of the work on the design documents for
structures forming the connection of the TENT-T rail network in Bratislava.
Design teams, managed by Dopravoprojekt, carried out the land-use tran-
sportation study, the environmental impact analysis, and started the work on
the building scheme. The fact that the final opinion on the environmental
impact analysis has been issued by the Ministry of the Environment is an
important milestone. The most demanding, from technical and economic
points of view, is the 1st construction package consisting of the line conne-
cting Predmestie Station with Petržalka Station, where the track will run
through a tunnel, under the central zone of the city and under the Danube
River. With respect to the need for resident traffic in the city, underground
stations are under consideration to be built in the sections running through
tunnels.

ING. MILOSLAV FRANKOVSKÝ, frankovsky@terraprojekt.sk

ČASOPIS TUNEL ZAŘAZEN DO SEZNAMU RECENZOVANÝCH 
NEIMPAKTOVANÝCH ČASOPISŮ VYDÁVANÝCH V ČR

ČTUNEL MAGAZINE INCORPORATION INTO THE LIST OF NON-IMPACTED, REVIEWED PERIODICALS
RELEASED IN THE CZECH REPUBLIC   

In June 2008, the Research and Development Council, an advisory body to
the Government of the Czech Republic, incorporated Tunel magazine to the List
of non-impacted, reviewed periodicals released in the Czech Republic. Tunel
magazine has proved that it meets the demanding criteria for incorporation into
the List, above all owing to the publication of original scientific and professio-
nal texts and organisation of independent review proceedings covering all
papers to be published.  

It is not only a significant appreciation for Tunel magazine and the work of
Editorial Board, but it also means an obligation to maintain the high quality of
the magazine even in the future.   

Poradní orgán vlády České republiky Rada pro výzkum a vývoj zařadila
v červnu letošního roku časopis Tunel do seznamu recenzovaných neimpakto-
vaných periodik vydávaných v ČR. Časopis Tunel prokázal, že vyhovuje nároč-
ným kritériím stanoveným pro zařazení do uvedeného seznamu. Především se
jedná o publikování původních vědeckých a odborných textů a provádění nezá-
vislého recenzního řízení na všechny uveřejňované články.

Je to významné ocenění pro časopis Tunel i pro práci jeho redakční rady, ale
také závazek do budoucnosti, aby se kvalita časopisu nadále držela na vysoké
úrovni.

ING. MILOSLAV NOVOTNÝ, sekretář ČTuK ITA-AITES

ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU ITA-AITES
CZECH TUNNELLING COMMITTEE ITA-AITES REPORTS

www.ita-aites.cz

ZMĚNA STANOV ČTuK SCHVÁLENA
AN ALTERATION OF CTUC ARTICLES APPROVED

Just before the sending of this Tunel magazine issue No. 3/08 to press, the
CTuC secretariat received the decision of the Ministry of Interior of the Czech
Republic about the approval to the alteration of the Committee’s Articles of
Association which had been approved by the General Meeting of the
Committee on 15th May 2008. Part of the approved alteration of the Articles
is a change in the name of the committee; it is re-named to the ITA-AITES
Czech Tunnelling Association. The officially use abbreviation is the CzTA.     

The change in the name will be gradually projected into all documents and
tools being used, such as the web pages and printed matters, including Tunel
magazine.  

Těsně před předáním tohoto čísla 3/08 časopisu Tunel do tisku, obdržel
sekretariát ČTuK rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o schválení změny stanov
komitétu, které přijalo valné shromáždění komitétu dne 15. května 2008. Nové
znění stanov je již umístěno na webové stránce www.ita-aites.cz

Součástí schválené změny stanov je i změna názvu komitétu, který se pře-
jmenovává na Českou tunelářskou asociaci ITA-AITES. Oficiálně používa-
ná zkratka je CzTA.

Změna názvu bude postupně promítnuta do všech dokumentů a používa-
ných nástrojům, jako jsou webové stránky a vydávané tiskoviny včetně časo-
pisu Tunel. 




