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SANACE NÁVAROVSKÉHO TUNELU 

 
Abstract 

This article informs about the design of securing the stope of tunnel mined in the second half 

of 19. Century. In this tunnel was pulled down the lining in two sections. The lining interfered 

with clearance profile.  

The technology and manufactured goods used by the reconstruction was developed and made 

by the company MINOVA Bohemia. Redeveloped sections were insulated and set support by 

the shotcrete.  

 

1. Úvod 

Článek pojednává o sanaci třech tunelových pasů Návarovského tunelu. Jedná se o tunel na 

trati Železný Brod – Tanvald, která prochází  členitou krajinou podhůří Jizerských hor 

v severních Čechách – údolím řek Kamenice a Jizery. 

 

2. Geologické poměry 

Skalní masív, kterým tunel prochází, je tvořen vrstevnatými zelenými břidlicemi. Tyto 

vznikají slabou metamorfózou bazických vyvřelin. Břidlice mají texturu převážně lavicovitou, 

místy deskovou. Pukliny jsou čisté, bez výplně, pokryté světle rezavými výluhy. Úklon vrstev 

z levé strany je 25 – 30° k ose tunelu a cca 20 – 25° směrem k Tanvaldu. Břidlice jsou velmi 

tvrdé, jemnozrnné, tloušťka lavic masivu je cca od 0,50 m do 1 – 2 m.   

Podzemní voda proniká k ostění puklinovým systémem a především podél vrstev 

břidličnatosti. Hlavní směr přítoku je proto z levé strany ostění. Přítok se projevuje 

zavlhnutím až slabým odkapáváním ve zvodnělých úsecích. Dle archivních podkladů je voda 

mimořádně měkká se silně vyluhujícími účinky na beton a agresivním působením na ocel 

(hladová voda). 
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3. Historie stavby 

Jedná se o jednokolejný tunel, který byl postaven v letech 1873 – 1875. Tunel je součástí 

odbočné dráhy Pardubicko – liberecké, která byla zřízena společností SN DVB na žádost 

průmyslníků z Tanvaldska. Původní délka tunelu byla 144,0m.  Tunel byl v úseku 

železnobrodského portálu v délce 11,6m zajištěn cihelným ostěním. V délce cca 3,25m od 

rubu portálové stěny byl výrub nad vrchlíkem klenby zajištěn pomocným zaklenutím 

kamennou klenbou tl. 0,5m ve výšce cca 1,2m nad rubem definitivního ostění. Větší 

nadvýkony, především ve vrchlíku klenby v pase č.3 (mocnost kolem 0,6-0,7m)  a na pravé 

straně tunelu ve stejném pase mocnosti až kolem 1,5m byly vyplněny netříděným a 

nehutněným kamenným záhozem z vyrubaného materiálu za rubem cihelné obezdívky. 

Tloušťka cihelného ostění je 0,50m. Portálový úsek č.3 byl kompletně přezděn v r. 1893. 

Zbývající délka tunelu neměla být dle původního projektu nijak zajištěna; pravděpodobně 

z důvodu zvodnělé poruchy v masivu však ve třetím pase (současný pas č. 5) byla provedena 

cihelná obezdívka mocnosti kolem 0,55m.  Datum realizace není známo. 

Z důvodu nestability zářezu před železnobrodským portálem bylo v roce 1916 rozhodnuto o 

prodloužení tunelu o 27m zaklenutím zářezu. Prodloužení bylo provedeno z hrubého 

řádkového zdiva ze žuly.  Původní portál byl zbourán. Nad portálem a nově zaklenutou částí 

délky 12m je železobetonová tlumící deska s povrchem ve výšce 2,5m nad vrcholem klenby. 

O nestabilitě skalního masívu v této části svědčí i havárie v červnu r. 1940, kdy se na desku 

nad zaklenutou částí tunelu zřítilo cca 20m3 skály ze svahu. Tento úsek skalního svahu byl při 

pozdější rekonstrukci přikotven a opatřen vrstvou stříkaného betonu.  

Nový vjezdový portál byl po rekonstrukci z 80. let 20. stol. zajištěn stříkaným betonem. 

Stejným způsobem byl zajištěn i výjezdový portál. Cihelná obezdívka pasů 3 a 5 však byla při 

rekonstrukci ponechána. Pas č. 4 byl pouze zakotven; práce zde skončily osazením krátkých 

kotviček pro montáž KARI sítí. V pase č. 6 nebyla pravděpodobně provedena finální vrstva 

stříkaného betonu v celé ploše. Byla zde ponechána obnažená zkorodovaná výztužná síť 

v délce cca 4 m od konce pasu č. 5. Viditelné části zhlaví tyčových svorníků byly značně 

zkorodované působením agresivní vody; z vrtů vytékala voda. Svodnice ve vrstvě stříkaného 

betonu zamrzaly a způsobovaly vyboulení betonu, případně výtok podzemní vody 

v prasklinách.  
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Foto 1  - celkový pohled – železnobrodský portál 

 

4. Technické řešení sanace 

Technické řešení vycházelo z nutnosti přizpůsobení průjezdného profilu v tunelových pasech 

se stávající cihelnou obezdívkou normovému průjezdnému profilu TPP-1. Dalším cílem 

sanace bylo izolovat ostění proti pronikání puklinové vody do tunelu. 

 

4.1. Zajištění výrubu 

Při návrhu zajištění výrubu s cihelným ostěním bylo nutno vycházet z archivních výkresů. 

V nich jsou zakresleny sklony puklin horninového masívu, oblasti nadvýlomů a jejich 

vyplnění v charakteristických řezech. Z původních výkresů bylo zřejmé, že problematické 

bude zajištění stávajících konstrukcí při bourání tunelového pasu č.3, který byl původně 

portálovým pasem. Při prodloužení tunelu v roce 1916 byla sice zbourána původní portálová 

stěna, ale přídavná klenba v začátku ražby byla ponechána. Tato klenba však po prodloužení 

zůstala pouze zaklíněná ve výrubu, případně částečně opřená o kamenný zához nadvýlomu. 

Cca uprostřed délky pasu lze očekávat větší nadvýlomy za pravou opěrou – až do mocnosti 

cca 1,5m, rovněž vyplněné záhozem. S ohledem na bezpečnost bouracích prací při 

odstraňování cihelné obezdívky pasu č. 3 byl navržen tento systém zajištění. 
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a) vrchol klenby v úseku s pomocnou klenbou 

- provedení doplňující injektáže kamenného záhozu silně expandující výplňovou pěnou 

WilkitFoam T pro jeho stabilizaci. Zpevněna byla oblast v úhlu cca 100° kolem vrcholu 

klenby v délce min. 4,5m od začátku pasu č.3 

VYPLNĚNÍ 
EXPANDUJÍCÍ

PĚNOU 
WILKITFOAM T

 

Obr. 2 Schéma zajištění pasu č.3 (kresleno do původního výkresu z r. 1916) 

- kotvení výrubu ocelovými injekčními zavrtávacími tyčemi R 32 N, injektovanými 

dvousložkovou injektážní pryskyřicí CarboPur WX. Kotvení probíhalo přes stávající 

klenbu před započetím bouracích prací. Pomocná klenba byla po přikotvení a odbourání 

lícové klenby ponechána v sanovaném průřezu přikotvená ke stěně výrubu. 

b) zbývající části pasu 

- postupné odbourávání cihelného ostění po úsecích délky cca 1m vč. odtěžení případných 

obsypů za obezdívkou (a to i včetně proinjektovaného kamenného záhozu ve vrcholu 

klenby v počátku úseku) 
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- průběžné kotvení obnaženého výrubu sklolaminátovými kotevními tyčemi typu RockBolt 

K60-25, kotvenými v délce 3m v rostlé hornině. Kotvy byly lepeny kotevním PES tmelem 

LOKSET, dodávaným v ampulích 

Navazující pas č. 4 byl původně nezajištěný. Při sanaci tunelu se provedlo přikotvení šikmo 

rozpukaných lavic a desek horniny sklolaminátovými kotevními tyčemi typu RockBolt.  Pas 

č. 5 s původní cihelnou obezdívkou, ale s malými nadvýlomy, byl zajišťován postupně po 

odbourání obezdívky.  

 
Foto 3 Pohled na přikotvenou přídavnou klenbu a část výrubu na začátku pasu č.3 se zbytky 

zakládky, zpevněné pěnou WilkitFoam T 

 

Po zajištění výrubu byla prosakující voda odizolována nopovou hydroizolační folií z oblastí 

zvodnělých spár. Voda byla svedena svodnicemi z odvodňovacích žlábků typu U průměru 

108 mm do obnovených postranních tunelových stok. Povrch ostění byl proveden ze 

stříkaného betonu minimální tloušťky 150mm.  
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Foto 4 pohled na částečně zhotovené ostění zajištěného výrubu 

 

5. Závěr 

Materiály, použité při zajištění výrubu, jsou vhodné do agresivního prostředí s výskytem jak 

přírodní agresivity vody, tak i chemického znečištění. Svojí životností zaručují statickou 

funkci prakticky po celou dobu životnosti podzemního díla. Přes to, že jsou použité injektážní 

a výplňové směsi na chemické bázi, nehrozí kontaminace spodních vod.  

 




