
Tun
IV. 
Ing. J

Výsta
Budě
Bene
ve kt

Nově
Tom
jihov
hlubi
navě
Hlad
o lok

Kons
ražen
tunel
Celko
délce
tunel
oblou
R=5,

Svah
stříka
etáž 
zajišt

 

nel Tom
Železni
Jiří Velebil, 

avba IV. Že
ějovice – H
ešov u Prah
terém se na

ě budovaný
ice a stanic

východním 
innými a 
ětrání, zatříd
ina podzem

kální zvodně

strukce tune
ným Novou
lů je 24 m
ová délka t
e tunelu je 
lu s rezervo
uk v ose tu
,70 m. 

hy stavební 
aným beton

hloubená 
tění líce sva

mický II, 
iční kor
Ing. Michal

elezničního 
Horní Dvoři
hy. Součást
achází celke

ý Tomický t
ci Bystřice u
okraji střed
žilnými vy

děné do tříd
mní vody n
ě vázané na

elu je tvořen
u rakouskou

m na vjezdo
unelu je 25
navrženo 

ou vyhovuje
unelu je R=

jámy hloub
nem se sítí 
ve vrstvác

ahu pouze v

úsek V
ridor  
l Grambličk

tranzitního 
iště (státní 
tí tohoto 18 
em 5 tunelo

tunel II je d
u Benešova
dočeského 

yvřelinami 
d R2 až R5,
není souvisl
a izolované 

na úseky bu
u tunelovací
ovém i výje
2 m. Osa tu
převýšení 
e. Podélný 
1471,805 m

Obr. 1  Pohl

bených úsek
a hydraulic

ch pokryvu 
vysvahován

Votice –

ka, SUDOP 

 koridoru D
í hranice) z
km dlouhéh

ových staveb

dvoukolejný
a. Z geolog

plutonu. S
(granity, g
, svrchní čá
lá, masiv je
systémy ná

udovanými 
í metodou (
ezdovém p
unelu je od 
p=108 mm
sklon měře

m. Vnitřní p

led na jižní vje

ků jsou pos
cky upínaný

a silně zv
na.  

Benešo

PRAHA a.s

Děčín (státn
zahrnuje i 
ho, převážn
b, je i výsta

ý a je situov
gického hled
Skalní pod
granodiority
ást pokryvu 
e zcela ne
áhodně pro

v otevřené
(NRTM). Dé

portálu, raže
osy kolejí o

m, pro které
ený v ose 
poloměr kon

ezdový portál

tupně budo
mi kotvami 
větralých g

ov u Pra

s. 

í hranice) –
modernizac

ně nově bud
vba tunelu 

ván mezi st
diska se sta
klad paleo
, aplity) r
je zatříděn
propustný. 
pojených. 

 stavební já
élka konstru
ený tunel j
odsazena o 
é navržený 
tunelu je 1
nstrukce tu

ovány po etá
(svorníky) 
ranitoidech 

ahy,  

– Praha – Č
ci trati Vot
dovaného ú
Tomického

távající výh
avba nachá
ozoika je tv
různého st
a jako F3 a
Spíše se j

ámě a s ús
ukce hloube
e délky 20
 195 mm. V
tvar konst

0,0 ‰, sm
nelové trou

ážích a zaji
délky 4 m. 
 je bez da

 

České 
tice – 
úseku, 
o II.  

hybnu 
ází při 
vořen 
tupně 

až F6. 
jedná 

ekem 
ených 
04 m. 
V celé 
rukce 
ěrový 

uby je 

 

štěny 
První 

alšího 



V ob
Na vj
portá
proje

Sana
opěto
svorn

Post
směr
ze st

Primá
rámy
Rozr
výrub
postu
(v ne
potře
přímo
vystr
a zaj

Seku
350 
nícíh
600 
při vz

Poža
izola
do bo
části

dobí vzniku
vjezdovém p
álu byly zas
ektu došlo n

ace sesuvu 
ovné zajiště
níky v hustš

up výstavb
rem na sev
říkaného be

ární ostění z
y, sítě, kotv
rážka tunelu
bu je řízeno
upy NRTM 

ejhorších). T
eby jsou dál
o na stavbě
rojení výrub
jišťuje ekon

undární (def
mm zajišťuj

ho vozu po 
mm. Délka
zdálenosti z

adovanou tř
ce tl. 2 mm
oku k patě 
 tunelu je o

u příspěvku
portálu byly 
stiženy zhor
na výjezdov

bude probíh
ění čelní s
ším rastru.  

by tunelu bu
ver. Dvoup
etonu C 16/2

ze stříkanéh
vy a v obla
u je zajištěna
o technolog

s délkami 
Třídy výrubu
le upravová
ě. Tento zák
bu a v závi
nomické pro

finitivní) ostě
je trvale sta
blocích bet

a bloku beto
záchrannýc

ídu vodotěs
m umístěná 

klenby, kde
stění navrž

jsou již rea
potvrzeny g
šené podm
é čelní port

Obr. 2  Ses

hat následov
těny stříkan

ude pokrač
lášťové ost

20 a sekund

ho betonu tlo
sti ohrožen
a mikropiloto
gickou třído

záběrů 2,5
slouží jako

ány na zákla
kladní princ
islosti na z

ovádění ražb

ění z mono
abilitu výrub
tonáže délk
onáže je vo
h výklenků 

snosti „O“ dl
po obvodu

e je umístěn
eno z beton

alizovány ob
geologické p

mínky. Vlivem
tálové stěně

suv čelní port

vně. Odstran
ným betone

čovat ražbo
tění ražený

dární ostění 

oušťky 150 
né nestabilit
ovým deštn

ou výrubu N
5 m (v nej

o základní de
adě výsledk
cip NRTM u
astižených 
by. 

olitického že
bu. Betonáž
ky 12 m. Tlo
olena tak, a
24 m. 

le TKP 20 z
u horní klen
na boční tun
nu odolného

bě stavebn
poměry dle p
m klimatický
ě k poruše a

álové stěny 

nění rozvoln
em a sítěm

ou od jižníh
ých částí tu
z monolitick

a 200 mm t
tou přístrop
íkem délky 

NRTM. Nav
lepších pod
efinice vystr
ků geotechn
umožňuje op

inženýrsko

elezobetonu 
ž sekundárn
oušťka ostě
aby umožn

zajišťuje v ra
by tunelu. V

nelová drená
o proti průs

í jámy na vj
předpokladů
ých podmín
a následném

něného mate
mi, překotve

ho portálu (
unelu tvoří 
kého železob

voří dále oc
í předrážen
10 m. Použ
rženy jsou 
dmínkách) 
rojovacích p
nických měř
perativní ná
o-geologický

C 25/30 m
ního ostění 
ění hlouben
ila typizaci 

ažené části 
Voda je po 
áž DN 200 
akům. 

vjezdu a výj
ů, na výjezd
nek a nedod
mu sesuvu.

eriálu a nás
ení delšími 

(vjezdu) úp
primární o

betonu C 25

celové příhra
né ocelové 
žití prvků zaj

3 technolo
2,0 m a 1

prvků a v př
ření provádě
ávrh všech 
ých podmín

minimální tlo
probíhá do

né části tun
bloků beto

tunelu mez
 izolaci sve
mm. V hlou

 

ezdu. 
ovém 

držení 
 

 

sledné 
HUS 

padně 
ostění 
5/30. 

adové 
jehly. 
jištění 

ogické 
1,5 m 
řípadě 
ěných 
prvků 
nkách 

oušťky 
o bed-
elu je 
onáže 

zilehlá 
edena 
ubené 


	Obsah sborníku: 


