
 65 

Ing. Jaroslav Lacina, AMBERG Engineering Brno, a.s., Ptašínského 10, 602 00 Brno, tel.: 
541 432 611, fax: 541 432 634, email: jlacina@amberg.cz, amberg@amberg.cz 

REKONSTRUKCE BANSKOŠTIAVNICKÉHO TUNELU – 

ZKUŠENOSTI Z PRVNÍHO ROKU REALIZACE 

Abstract 
The paper deals with the systematic exploration and the refurbishment design for the Banska 
Stiavnica tunnel, which is 1194 m long. The tunnel was built in 1949 and has been in bad 
repair for some time.  V příspěvku jsou popsány zkušenosti z 1. etapy realizace, která 
proběhla v roce 2008 

1. Úvod 
Jedná se o jednokolejný tunel na trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica Jeho výstavba 
začala za 2. světové války v roce 1943 soukromou firmou a byla dokončena v v roce 1949. 
jako stavba mládeže. Tunel je dlouhý 1194m. I přes svoje poměrně malé stáří  - 60 let je tunel 
ve špatném stavebně – technickém stavu.  
Základní identifikační údaje 
Investor: ŽSR  OR Košice 
Projektant: AMBERG Engineering Brno, a.s. 
Generální zhotovitel opravy: Slovenské tunely, a.s. 
Termín výstavby (první etapa): 04-06/2008 a 10-11/.2008 

2. Stavebně technické řešení tunelu 
Tunelová trouba sestává ze 151 tunelových pasů, převážně délky 8,0 m. Vyskytuje se zde 
několik typů obezdívky: 
Typ 5 – obezdívka je celá z kamene 
Typ 5bok – opěry z betonu, klenba z kamene 
Typ 5bo – opěry a pruh klenby š. 1,5 m z betonu, zbytek klenby z kamene 
Typ 5b – opěry a pruh klenby š. 2,75 m z betonu, zbytek klenby z kamene 
Typ 7 – obezdívka je celá z kamene 
Typ 8 – obezdívka je celá z kamene, s protiklenbou z betonu 
Lomové kameny jsou ryolit, andezit a pravděpodobně andezitový čedič. 

3. Geologické a hydrogeologické poměry 
Tunel je vybudovaný v třetihorních výlevných horninách, které tvoří převážně andezitové 
tufy, střídající se s mocnými polohami andezitů. Andezitové tufy a andezity se nacházejí 
v různém stadiu zvětrání, od zdravých přes navětralé až po zvětralé nebo zcela zvětralé na 
písek nebo jíl. Stupeň zvětrání se v podélném směru snižuje směrem od hory. Části 
horninového masivu jsou zejména v klenbě, ale i v opěrách, značně narušeny ražbou (tunel 
byl ražen destruktivní metodou – NRTM). 
Zdravé horniny jsou málo až středně rozpukané, pukliny jsou převážně vyplněny 
hydrotermálním vápencem, místy tuhým jílem. Se stupněm zvětrání hornin roste i jejich 
rozpukanost. Tyto pukliny jsou vyplněny převážně jílem. Navrtány byly i vrstvy uhlí 
(rozvětralého), dosahující mocnosti až 1 m. Nadloží tunelu dosahuje max. výšky 47,0 m. 
Podzemní voda působí na ostění ve zvodnělých poruchových pásmech. Její chemismus je 
značně problematický. Při zahájení výstavby konstatovaly rozbory vysokou síranovou 
agresivitu podzemní vody – až přes 1000mg/l. Voda působila při výstavbě značné potíže 
korosivním působením na provizorní kolej. V 70. letech minulého století byla rozbory v rámci 

mailto:jlacina@amberg.cz
mailto:amberg@amberg.cz


 66 

IG průzkumu konstatována voda hladová, tedy rovněž s agresivním působením na beton. 
Poslední rozbory vod v rámci  průzkumu  tunelu před zahájením rekonstrukce konstatují vodu 
neagresivní. 

4. Průzkum tunelu 
Vzhledem k délce tunelu a stupni poškození některých částí tunelu jsme přistoupili ke 
komplexnímu průzkumu Účelem průzkumu bylo zdokumentovat podrobně celý tunel 
s analýzou rizik, vyhodnotit kvalitu materiálu a provedení ostění a navrhnout technické řešení 
rekonstrukce. Průzkum byl prováděn v těchto krocích: 

4.1  3D Skenování 
Před zahájením průzkumných prací byl tunel zaměřen 3D scannerem Leica GRP5000. Tento 
moderní přístroj umožňuje kontinuální skenování ostění tunelu s přesností měření až 0,1 mm. 
Vozík, na kterém je scanner namontován, měří příčný a podélný sklon koleje. Tyto údaje 
potom scanner zpracovává společně s vloženým průjezdným profilem. Výsledkem jsou pak 
dvě skupiny dat – příčné profily a analýza (mapa) průjezdnosti. 
Příčné profily obsahují vykreslené profily ostění tunelu po vzdálenosti 1 m. Do příčných řezů 
byl vložen profil TPP-1. V případě, že ostění zasahuje do průjezdného profilu, vyznačí 
software barvou tato místa v analýze průjezdnosti.  
Analýza (mapa) průjezdnosti – rozvinutý plášť ostění. Vypadá jako černobílý snímek 
ostění. Je velmi dobře vidět materiál ostění (kamenná obezdívka, beton), plošné poškození, 
atd. Barevné označení míst s nevyhovující průjezdností je odstupňováno od přiblížení se 
k průjezdnému profilu až po přesah ostění do průjezdného profilu. 

4.2  Pasportizace programem TunnelMap 
V TunnelMapu se značná část dat zaznamenává digitálně přímo v tunelu do počítače na tzv. 
tunelový pás. Ten zobrazuje pohled na rozvinutý plášť ostění. Na tunelových pásech se 
evidují informace s různým stupněm podrobnosti. Obvykle se zakreslují poškození, instalace, 
případně rozsahy předchozích sanačních prací. 

4.3. Diagnostický průzkum 
V rámci průzkumných prací bylo v tunelu vytipováno celkem 28 míst, kde byly provedeny 
jádrové vývrty Ø100mm do betonu ostění. Vývrty byly poté zkoumány v laboratořích Ústavu 
zkušebnictví a technologie a stavebních hmot na FAST VUT Brno. Na vzorcích betonu 
z vývrtů bylo zkoumáno 
§ fyzikálně mechanických parametry betonu – složení betonu, druh kameniva, zatřídění 

betonu do pevnostních tříd 
§ posouzení míry degradace betonu fyzikálně chemickou analýzou. Analýza sestávala z 

chemického rozboru, rentgenové difrakční analýzy (RTG analýza), diferenční 
chemické analýzy (DTA analýza) a stanovení pH ve výluhu 

 
 

5. Výsledky průzkumných prací 
 
V ostění tunelu byly použity nevhodné materiály. Kamenná část obezdívky je provedena 
převážně z ryolitu, který je sice dekorativní, avšak porézní a tudíž namrzavý. Stejný materiál 
byl bohužel použit i jako kamenivo do většiny betonů ostění. Navíc betony jsou silně porézní 
a nehomogenní. Dodatečně budované výklenky při rekonstrukci v 80. letech 20.stol. jsou 
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rovněž z nekvalitního, špatně zrněného betonu s neodborně provedenou izolací a nekvalitním 
napojením na původní ostění tunelu. 
Zásadním problémem tunelu je prosakující voda, která v zimních obdobích zamrzá a zasahuje 
do profilu. Nekvalitní beton ostění a kamenná část obezdívky z poměrně porézního ryolitu 
díky přítoku vody zvětrávají a postupně degradují. V silně porézních betonech s objemovou 
hmotností pod 2000 kg/m3 navíc nastává v místech s intenzivnějším přítokem vody tzv. 
vymývání cementové matrice z betonu. Nejpravděpodobnější příčinou deformací klenby 
v podskružených úsecích, jakož i drcení některých spár mezi kameny ostění, je tlak ledu na 
rub ostění. Výklenky jsou až na výjimky v havarijním stavu. Do většiny z nich proniká 
podzemní voda, která způsobuje degradaci kamene i betonu. 
Po většině délky tunelu zasahuje ostění do průjezdného profilu v patě opěr do výšky cca 0,5m 
nad úroveň TK, a to místy až přes 200mm. V části tunelu se projevují deformace klenby, 
zasahující rovněž do průjezdného profilu.  

 
Obr. 1 – Podskružený úseks větší deformací ostění 

 
 

6. Návrh sanace tunelu 
Na základě výsledků průzkumných prací byla navržena rekonstrukce celkem 101 ze 151 
tunelových pasů ve dvou etapách. Hlavním cílem rekonstrukce je  
§ statické zajištění deformovaných tunelových pasů. Tyto pasy byly před započetím 

rekonstrukce dočasně podepřeny ocelovými skružemi z kolejnic 
§ vyřešení hydroizolace silně zamokřených tunelových pasů 
§ nahrazení nejvíce poškozených betonových opěr tunelových pasů 
§ výměna všech SOS výklenků 
§ ošetření zvětrávajícího kamenného ostění portálů tunelu 
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§ sanace předportálových zárubních zdí včetně jejich odvodnění 
Vzhledem k rozsahu nutných sanačních opatření a různorodosti materiálů ostění byly sanační 
zásahy rozděleny na jednotlivé typy podle stupně poškození ostění. 
Celkové rozpočtové náklady na realizaci  rekonstrukce v tomto rozsahu jsou jako jednorázová 
investice neúnosné pro trať regionálního významu. Proto investor přistoupil k realizaci po 
malých částech podle závažnosti stavu obezdívky v tunelu a míry ovlivnění provozu.  
V loňském roce byly rekonstrukční práce rozděleny do dvou etap, které probíhaly na jaře a na 
podzim. V těchto etapách byl opraven úsek s největším poškozením obezdívky, kde 
v minulosti dokonce došlo k závalu. Jedná se o podskružený úsek TP133-136. 
V podskružených úsecích byl navržen typ sanace 1. 
Typ sanace 1 
Jedná se o nahrazení stávajícího  ostění nejvíce poškozených pasů novým ostěním ze 
stříkaného železobetonu s vloženou hydroizolací. 
Jelikož se tento typ vyskytuje v místech s většími přítoky vody a tedy v předpokládaných 
poruchových zónách, je navrženo zajištění výrubu celozávitovými zavrtávacími tyčemi. 
Hydroizolace z nopové folie bude položena na výrub, zarovnaný stříkaným betonem. 

PŘEDPOKLÁDANÁ 
GEOLOGICKÁ 

PORUCHA

 
Obr 2 Schéma typu sanace 1  

 
 

7. Realizační práce 
Hlavními problémy realizace prací byly relativně krátké termíny výluk a finančně velmi 
omezený rozsah prací – v jedné výluce bylo možno realizovat cca 1,5 tunelového pasu. Na 
základě těchto skutečností byl částečně upraven postup prací následujícím způsobem: 

- před zahájením bouracích prací byly zpevněny prostory zakládky mezi ostěním a  
lícem výrubu injektáží tak, aby  při bourání nedošlo k závalu. Pro injektáž byla použita 

hydraulická prefabrikovaná směs EKOMENT RT 
- přes obezdívku bylo provedeno přikotvení předpokládaných poruch za ostěním 

zavrtávacími tyčemi typu R32 N. Injektáž kotev v klenbě byla provedena 
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dvousložkovou injekční pryskyřicí CarboPur, v opěře pak cementovou směsí 
EKOMENT RT. Všechny injektáží hmoty a kotvy dodávala na stavbu firma Minova 
Slovakia 

- odbourání bylo provedeno jen v nejnutnějším rozsahu  v tloušťce lícového kamene 
klenby. Projekt předpokládal vybourání ostění včetně zakládky na čistý výrub. 
Bourání probíhalo po pásech délky 1m v celém rozsahu ostění. 

- další práce postupovaly v souladu s projektovou dokumentací (hydroizolace, ostění ze 
stříkaného betonu) 

Tímto postupem bylo dosaženo úspor bouracích prací a zároveň tak vznikl  relativně rovný 
povrch pro pokládku deštníkové hydroizolace. 
Na kvalitu povrchu ostění měl zásadní vliv výběr prefabrikované směsi. Základní podmínkou 
bylo kromě pevnostních charakteristik smrštitelnost stříkaného betonu. Podle těchto kriterií 
byla vybrána suchá prefabrikovaná směs HIC – DRY – TORCRETE se zaručeným smrštěním 
v hodnotě kolem 0,5‰. (0,506mm/m). 

7.1. Problémy při realizaci 
Práce v první roce etapy realizace byly situovány do geologicky problematických míst 
v TP133-136. V pasu 135 se  nachází geologická porucha, která vedla v minulosti až k závalu 
v tunelu. Plocha závalu byla sanována betonovou plombou. Při kotvení v oblasti bývalého 
závalu se objevily poměrně silné přítoky vody – po odvrtání jedné z kotev vytryskla z vrtu 
voda až na protější opěru tunelu. Tento přítok se podařilo téměř zastavit injektáží dotčené 
kotvy a několika sousedních pryskyřicí CarboPur. Zbylá voda byla po odbourání ostění 
v tomto úseku stažena svodnicí - flexibilním odvodňovacím žlábkem typu U do podélné 
drenáže v patě opěry a dále do středové stoky. 
Hlavním problémem prací je však jejich členění na malé úseky. Realizační tým je pak nucen 
navazovat hydroizolaci a definitivní ostění ve více spárách v jednom typu sanace.  Problémy 
nastávají zejména při delší technologické přestávce, kdy je nutno dočasně utěsnit spáru mezi 
sanovanou částí a původním ostěním a po zahájení další etapy na ni navázat. Z tohoto důvodu 
došlo k mírnému průsaku ve spáře mezi jarní a podzimní části realizace. Zavlhnutí nastalo po 
dokončení stříkaných betonů v podzimní části realizace. Bude odstraněno v teplotně vhodném 
období, i když nenastává zalednění koleje. 
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Obr 3 Kotvení ostění kotvami typu R32N  

 

8. Závěr 
Díky výborné spolupráci hlavního zhotovitele – firmy Slovenské tunely a.s. s projektantem 
v průběhu realizace se podařilo dokončit dílčí části realizace bez větších problémů, a to za 
technické podpory firmy Minova. Je však nutno konstatovat, že přílišné členění prací na malé 
části je na škodu výsledné kvalitě díla. 
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Obr 4 Dokončená část sanovaného ostění tunelu 


