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NÁVRH

A PROVÁDùNÍ PODZEMNÍCH ROZPLETÒ
SILNIâNÍHO TUNELU MRÁZOVKA V PRAZE
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF UNDERGROUND ROAD
TUNNEL FORKS IN MRAZOVKA, PRAGUE
PAV E L · O U R E K ,
FRANTI·EK POLÁK,
ALEXANDR BUTOVIâ
âlánek popisuje návrh a provádûní
jedné z technicky nejnároãnûj‰ích ãástí
tunelu Mrázovka, tunelové rozplety.
Popis se soustﬁedí na tvorbu doãasného
a definitivního ostûní.
The article describes design and implementation of one of the most technically demanding parts of Mrazovka Tunnel,
– tunnel forks. The description concentrates on the creation of temporary and
final lining.
Stavba tunelu Mrázovka, resp. jeho základních pﬁíãn˘ch profilÛ, jiÏ byla popsána
v jin˘ch pﬁíspûvcích [lit.]. Tento ãlánek si
klade za cíl podrobnûji seznámit ãtenáﬁe
s komplikovaností návrhu a provádûní jeho nejvût‰ích profilÛ, tedy tunelov˘ch rozpletÛ. Pﬁíãn˘ ﬁez tunelového rozpletu
s plochou v˘rubu aÏ 324 m2 (resp. 335
m2) lze smûle oznaãit za jeden z nejvût‰ích vyraÏen˘ch profilÛ nejen v âeské republice. Komplikovanost díla navíc umocÀuje smûrové a v˘‰kové ﬁe‰ení komunikace v této ãásti liniové stavby. Niveleta
je jak ve smûrovém, tak i v˘‰kovém oblouku zakﬁivena.
Konstrukce tunelov˘ch rozpletÛ na tunelu Mrázovka jako taková není jistû jediná
na svûtû. V geotechnick˘ch podmínkách,
které v‰ak byly zastiÏeny v pﬁípadû rozpletÛ západní a v˘chodní tunelové trouby,
byl návrh a provádûní pﬁinejmen‰ím vel-

mi sloÏit˘, a to nejen u samotn˘ch raÏeb,
ale téÏ u definitivních ostûní.
Tunelov˘m rozpletem rozumíme v tomto pﬁípadû pﬁechod tﬁípruhového tunelu
do tunelÛ dvou, jednopruhového a dvoupruhového. Pﬁechod je proveden pozvoln˘m roz‰iﬁováním tﬁípruhového profilu na
délce kolem 50 m. Nutno dodat, Ïe obvykle je návrh podzemní komunikace
ﬁe‰en tak, aby k silniãnímu rozpletu do‰lo
buì v povrchov˘ch nebo hlouben˘ch
úsecích. V pﬁípadû Mrázovky v‰ak jiné
ﬁe‰ení moÏné nebylo (obr. 1).
PRIMÁRNÍ OSTùNÍ
Vlastní raÏby profilu byly provádûny novou
rakouskou tunelovací metodou (NRTM)
postupn˘m vybíráním ãelby s kombinova-

Obr. 2 RaÏby rozpletu
Fig. 2 Driving of the tunnel branching

n˘m ãlenûním (obr. 2). Primární ostûní ze
stﬁíkaného betonu B20, kter˘m byl doãasnû zaji‰Èován vyruban˘ prostor, bylo navrÏeno na základû v˘poãtu metodou koneãn˘ch prvkÛ (MKP) programem Tunnel
v.12 firmy RIB Stavební software, s. r. o.
Celkem byly pro kaÏd˘ rozplet provedeny
tﬁi v˘poãty, pro nejuÏ‰í a nej‰ir‰í místo
a oblast jiÏ dvou samostatn˘ch tunelÛ
s velmi úzk˘m mezilehl˘m horninov˘m
pilíﬁem. Ostûní je v programu modelováno jako plo‰n˘ prvek s devíti uzly s kvadratickou tvarovou funkcí v posuvech. Toto
ﬁe‰ení dává lep‰í v˘sledky neÏ v pﬁípadû
modelování prutov˘mi prvky.
V˘poãtov˘m materiálem ostûní je pak
Mohr-CoulombÛv materiál s hodnotou
úhlu vnitﬁního tﬁení φ = 55° a normovou
soudrÏností cu urãenou dle jeho stáﬁí
v˘poãtem podle vztahu:
cu = 0,119. [2,964 ln (T) + 8,419][MPa],
kde T je ãas ve dnech.
Stáﬁí betonu bylo modelováno pro
3 fáze:
– ãerstv˘ beton(3 hodiny po aplikaci)
Obr. 1 Animace západního rozpletu
Fig. 1 Animation of the West tunnel
branching
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– star‰í beton (po 3 dnech)
– star˘ beton (po 28 dnech)
Hodnoty pevnosti betonu pouÏité pro
urãení modulu pruÏnosti a soudrÏnosti
byly získány z minimálních hodnot podle
kﬁivky J2, která byla pro aplikaci stﬁíkaného
betonu v projektové dokumentaci pﬁedepsána.
Mezilehlé profily byly navrÏeny polygonální metodou programem Tunel firmy
Finesoft, s. r. o., jejíÏ vstupy byly upraveny
tak, aby se v˘sledky velikostí vnitﬁních sil
v nejuÏ‰ím a nej‰ir‰ím místû podobaly
v˘sledkÛm z MKP. V˘sledky polygonální
metody byly jen pﬁibliÏné a slouÏily pouze
pro vytvoﬁení pﬁedstavy, k jak rychlému
nárÛstu vnitﬁních sil dochází se zmûnou
velikosti v˘rubu a kﬁivosti horní klenby.
Touto metodou není moÏné „modelovat“
ãlenûn˘ v˘rub. Mûnící se v˘‰ka nadloÏí
nebyla ve v˘poãtech zohlednûna.
Na základû v˘poãtÛ bylo ostûní ze
stﬁíkaného betonu B20 navrÏeno v tlou‰Èce
300 aÏ 700 mm a bylo vyztuÏeno pﬁíhradov˘mi rámy z betonáﬁské oceli ∅ 25 mm.
Posouzení bylo provádûno programem
Beton 2D, firmy Finesoft, s. r. o.
V místû tunelového rozpletu Západní
tunelové trouby byla v pﬁedstihu vyraÏena
prÛzkumná ‰tola, která v této oblasti poukazovala na moÏnost v˘skytu nepﬁíli‰ kvalitní geologie. Po vyraÏení opûrov˘ch tunelÛ kombinovaného ãlenûní v˘rubu se
v‰ak informace z prÛzkumné ‰toly ukázaly jako mírnû pesimistické, z ãehoÏ vyplynulo, Ïe dimenze primárního ostûní byla
navrÏena s mírnou rezervou. Toto potvrdily i samotné deformace primárního ostûní, které se ve sv˘ch absolutních maximech pohybovaly okolo 35 mm.
Obr. 3 V˘ztuÏ mostovky
Fig. 3 Reinforcement of the deck
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Z hlediska samotného provádûní stﬁíkaného betonu nevznikly Ïádné komplikace. Horninové prostﬁedí zde bylo bez
v˘raznûj‰ích zvodnûl˘ch pásem, a tak stﬁíkání betonové smûsi suchou cestou bylo
ideálním ﬁe‰ením s dosaÏením minimálního spadu.
Vzhledem k v˘‰e uveden˘m tlou‰Èkám
primárního ostûní nebylo moÏné v jednom okamÏiku nastﬁíkat celé ostûní najednou. Stﬁíkání probíhalo v krocích s maximální dílãí tlou‰Èkou 150 mm. Pﬁi kaÏdém zábûru raÏby byla v daném místû
dostﬁíkána uvedená dílãí ãást, plná tlou‰Èka byla tedy dosaÏena po 4 m raÏeb.
PﬁestoÏe pﬁi raÏbách, zejména pomocí
strojní mechanizace (zde pouÏita fréza
s podélnou rozpojovací hlavou), dochází
k velmi intenzivnímu prá‰ení, jednotlivé
vrstvy ostûní tlou‰Èky 150 mm byly navzájem dobﬁe spojeny a nikde nebylo zaznamenáno odlupování, a to ani v nejvíce
namáhan˘ch místech.
Dal‰ím krokem v˘stavby rozpletÛ bylo
vytvoﬁení uzavﬁené fóliové izolace (SARNAFIL MP 915) po celém obvodu tunelu
se zaji‰tûním pracovních spár mezi sektory betonáÏe definitivního ostûní zesilujícími tûsnícími pásy. V návaznosti na postup
v˘stavby definitivního ostûní byla pokládka provedena postupnû pro spodní
a horní klenbu.
DEFINITIVNÍ OSTùNÍ
Vlastní návrh definitivního ostûní je veden
ve stejném duchu jako je tomu u tﬁípruhového tunelu pouze s uváÏením konkrétních specifick˘ch vlivÛ rozpletov˘ch
úsekÛ. Statické v˘poãty ostûní byly provedeny metodou koneãn˘ch prvkÛ programem MISES 3 firmy Tdv GmbH z Grazu.
V˘poãet byl proveden vÏdy pro okrajové
podmínky, tedy v nejvût‰ím a nejmen‰ím
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profilu obou rozpletÛ. Mezilehlé hodnoty
byly z okrajov˘ch profilÛ bezpeãnû odhadnuty. ZatûÏovacími stavy, z nichÏ byly
vytvoﬁeny i kombinace zatíÏení, byla vlastní váha ostûní, hydrostatick˘ tlak od podzemní vody, horninov˘ tlak, smr‰tûní
a teplotní zmûny. Pﬁi v˘poãtu v numerickém modelu bylo vyuÏito v˘poãetní metody simulující postupné vybírání profilu
pﬁi raÏbách a vliv rozpadu primárního
ostûní v závislosti na ãase. Opût byla do
spolupÛsobení celé konstrukce ostûní zapojena nosná konstrukce vozovky-mostovky spolupÛsobící jako táhlo ostûní.
V pﬁípadû takto velkého profilu se v‰ak
konstrukce táhla-mostovky dostává aÏ na
samou mez vyuÏitelnosti, neboÈ pro zaji‰tûní kritéria maximální trhliny je v betonové desce tlou‰Èky 300 mm umístûno aÏ
10 ∅ R32/m ve tﬁech ﬁadách nad sebou
(obr. 3). Navíc nad podpÛrn˘mi stûnami
je tato v˘ztuÏ doplnûna pﬁídavn˘mi smykov˘mi ohyby proti protlaãení stûn deskou. Betonová smûs pro mostovku se
proto blíÏila betonu samozhutnitelnému,
ov‰em s nutností zaji‰tûní pﬁíãného a podélného spádu mostovky aÏ 2 %. Byla
rovnûÏ upravena maximální frakce kameniva. ·íﬁka rozpletu, nutnost zataÏení v˘ztuÏe táhla od jednoho boku klenby
k druhému a nemoÏnost stykování pﬁesahem vedlo k nutnosti pouÏití ‰roubovacích spojek v˘ztuÏe LENTON.
Definitivní ostûní v rozpletech bylo navrÏeno v délce 47,04 m v západním tunelu
a 50,05 m ve v˘chodní tunelu, coÏ neodpovídá délkám rozpletÛ v raÏbách, ale
odpovídá to poÏadavku maximálního vyuÏití pojízdné hydraulické formy pro tﬁípruhov˘ tunel. Tyto délky byly dále rozãlenû-
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Obr. 4 BetonáÏe spodní ãásti
Fig. 4 Concreting of the lower part
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Obr. 5 Schéma zmûny tvaru ostûní klenby
Fig. 5 Diagram of the change of the form
of the vault lining

ny na devût resp. deset sektorÛ o délce
cca 5 m.
Spodní klenba aÏ do úrovnû mostovky
byla provádûna opût zcela obdobnû jako
u tunelÛ tﬁípruhov˘ch (obr. 4). Pouze
u betonov˘ch blokÛ a dna (v˘chodní rozplet) se zv˘‰en˘m zﬁetelem na vliv v˘vinu
hydrataãního tepla, neboÈ konstrukce jsou
objemovû v˘raznû vût‰í, byla betonová
Obr. 6 BetonáÏ boku klenby
Fig. 6 Concreting of the vault side

smûs modifikována. Pracovní postup
spodní klenby mûl tedy celkem ãtyﬁi fáze:
– dno spodní klenby s tlou‰Èkami od 450
do 600 mm podle narÛstajícího profilu,
– spodní ãást betonov˘ch blokÛ,
– stûny tlou‰Èky 300 mm,
– mostovka s horní ãástí betonov˘ch
blokÛ.
Naproti tomu pro horní klenbu bylo
tﬁeba najít vhodn˘ systém betonáÏe
a zejména bednûní, kter˘ by dokázal zajistit poÏadovanou plynulou zmûnu tvaru
(obr. 5). Tuto zmûnu nelze provést za
pomoci standardního systémového bednûní. Z ekonomického hlediska ov‰em
nebylo moÏné pouÏít na kaÏd˘ sektor
nové, speciálnû pro tento sektor upravené bednûní. Návrh dodavatele na konstrukci klenby, kter˘ obsahoval kombinaci
monolitick˘ch betonov˘ch bokÛ klenby
a vrcholu klenby z betonu stﬁíkaného, byl
po uváÏení v‰ech okolností, s ohledem na
provádûní, trvanlivost a zejména nejistotu
kvality, zamítnut. Proto byla projektantem
navrÏena kombinace bednûní systémového s vloÏením individuální ãásti, speciálnû pro kaÏd˘ sektor vyrobené. Bednûní,
resp. ostûní rozpletÛ, muselo v severní
ãásti plynule navazovat na tﬁípruhov˘ tunel (‰íﬁka tunelu 14,46 m) a v poloze jiÏní
muselo splÀovat ‰íﬁkové poÏadavky uspoﬁádání navazujícího dvoupruhového tunelu a odboãující jednopruhové vûtve (‰íﬁka
tunelu 20,95 m). Problematická pro návrh tvaru ostûní byla téÏ promûnná v˘‰ka
od primárního ostûní. Rozdíl v˘‰ky profilu
na zaãátku a na konci rozpletu ãinil
Obr. 7 BetonáÏ vrcholu klenby
Fig. 7 Concreting of the vault head
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1,33 m. To vedlo k zásadnímu poÏadavku
na bednûní definitivního ostûní klenby,
jeÏ s postupem betonáﬁsk˘ch prací po
sektorech muselo b˘t schopno lineárnû
zvût‰it svûtlou v˘‰ku profilu. Dal‰ím poÏadavkem bylo plynulé pÛdorysné natáãení
bokÛ klenby podle vedení tras tunelÛ.
Smûrové pomûry tras v rozpletech jsou
následující: ZTT je v celém úseku v pﬁechodnici (A=108,469 m, L=60 m), VTT
dosahuje polomûrÛ 450 m a 200 m a minimální polomûr odboãujících vûtví A, B je
100 m. V˘‰kové vedení nivelet je v parabolickém oblouku pouze v ãásti vûtve B.
Maximální pÛdorysn˘ odklon boku klenby
v místû jednopruhové vûtve dosahuje
hodnoty aÏ 30°.
Pro reálnou moÏnost návrhu bednûní
bylo pﬁistoupeno ke zjednodu‰ení tvaru
vnitﬁního líce definitivního ostûní. Plynule
se mûnící oblouková klenba byla nahrazena vÏdy dvojicí válcov˘ch ploch na
obou bocích a vodorovn˘m roz‰iﬁujícím
se klínem ve vrcholu klenby. Polomûry
ostûní byly navrÏeny podle nejmen‰ího
sektoru tak, aby je bylo moÏno pouÏít pro
v‰echny profily obou rozpletÛ. Do napojení obloukov˘ch ploch byla vloÏena pracovní spára. Boky klenby tak mohly b˘t
betonovány samostatnû a vÛãi sobû se
oddalovat a natáãet. ZároveÀ bylo moÏno
podle pracovní spáry na hotov˘ch bocích
klenby natáãet obloukovou ãást vrcholu
klenby pro moÏnost navy‰ování profilu.
Hodnota pootoãení byla volena s ohledem na v˘slednou tlou‰Èku vrchlíku klenby, kter˘ byl dobednûn vodorovnû. Ve
tﬁech sektorech bylo nutné provést lineární propojení sousedních sektorÛ, mezi
kter˘mi do‰lo ke skokovému nav˘‰ení
horní klenby. Pro tvarovou sloÏitost a nutné deformace plochy bednûní projekt
pﬁedpokládal betonáÏ tûchto pﬁechodov˘ch sektorÛ aÏ po vybetonování obou
sousedních. Vzhledem ke sloÏitému pﬁesunu rozmûrného bednûní horní klenby
byla pro zhotovitele nakonec jednodu‰‰í
postupná betonáÏ bez vynechání pﬁechodov˘ch sektorÛ. Poslední sektor (ãíslo 9,
resp. 10) byl ukonãen atypicky pracovní
spárou se svislou ãelní stûnou, která zakonãuje konstrukce dvoupruhového
a jednopruhového tunelu.
Na základû zjednodu‰eného tvaru vnitﬁního líce byl navrÏen systém bednûní
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Obr. 8 Definitivní ostûní západního rozpletu
Fig. 8 Final lining of the West tunnel
branching

a postup betonáÏe. BetonáÏ klenby byla
tak v jednom sektoru rozdûlena na tﬁi
fáze. První dvû fáze spoãívaly ve vyhotovení bokÛ horní klenby do v˘‰ky 4,85 m
nad mostovku (obr. 6), coÏ odpovídá jednomu polomûru klenby. Pro oba boky
obou rozpletÛ bylo moÏno pouÏít stejného jednostranného bednûní. Tﬁetí fáze
spoãívala v betonáÏi vrchní ãásti klenby
s vloÏením vodorovného klínu, kter˘ byl
odli‰n˘ pro kaÏd˘ sektor (obr. 7).
Minimální tlou‰Èka ostûní klenby pro
jednotlivé sektory byla navrÏena 450 aÏ
600 mm. Stejnû jako v jin˘ch úsecích tunelu byly tolerance na provádûní horní
klenby stanoveny do +100 mm
a – 0 mm od projektovaného tvaru.
S dodavatelem bednûní bylo je‰tû tﬁeba
vyﬁe‰it problém kotvení jednostranného
bednûní bokÛ klenby proti jeho pﬁeklopení. PÛvodní koncepce zhotovitele pﬁedpokládala kotvení pﬁes chemické kotvy do
jádrov˘ch vrtÛ umístûn˘ch na mostovce
a betonov˘ch blocích spodní klenby. Tato
koncepce v‰ak byla projektantem zamítnuta, neboÈ by do‰lo k naru‰ení jak krycí
vrstvy v˘ztuÏe mostovky, tak pﬁedev‰ím
k pﬁeru‰ení v˘ztuÏe samotné. MnoÏství
v˘ztuÏe umístûné v mostovce pÛsobící jako táhlo ostûní neumoÏÀuje provést vrty
v místech mezi jednotliv˘mi pruty. Pﬁeru‰ení v˘ztuÏe a naru‰ení její krycí vrstvy by
mûlo postupem ãasu velk˘ vliv na celkovou statickou únosnost celého systému
ostûní.
PouÏitá opatﬁení pro kotvení bednûní
byla nakonec rÛzná pro jednotlivé boky
podle dan˘ch moÏností. Na stranû komunikace, kde je umístûn betonov˘ obrubník, byla pouÏita kombinace kotvení bednûní v prostoru horní klenby vrty pﬁes izolaci do primárního ostûní a kotvení do
pﬁedem vybetonované ãásti bokÛ klenby.
Na stranû komunikace, kde je umístûn
odvodÀovací Ïlábek, bylo pouÏito opût
kotvení bednûní v prostoru horní klenby
vrty pﬁes izolaci a kotvení do betonového
bloku spodní klenby v oblastech mimo
kotevní oblasti v˘ztuÏe táhla-mostovky.
V kaÏdém z obou rozpletÛ jsou dále ve
dvou sektorech osazeny pﬁíãné poÏární
kanály pro odvod kouﬁe pﬁi havarijní situaci v tunelu pﬁi jeho provozu. Tyto kanály
pﬁedstavují niky v klenbû ostûní o ‰íﬁce
1500 mm a hloubce 200 mm. Pro snazB
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‰í provedení nebyly poÏární kanály umístûny do sektorÛ s lineárním nadv˘‰ením
vrcholu klenby.
Jako materiál definitivního ostûní, kromû
spodní ãásti betonov˘ch blokÛ, byl pouÏit
beton B30, modifikovan˘ pﬁísadami podle místa uloÏení. S ohledem na harmonogram prací, resp. na ãas pro odbednûní, byl beton pro horní klenbu, stûny
a mostovku upravován pﬁedev‰ím pﬁísadami pro urychlení poãáteãního nárÛstu
pevnosti. Pro spodní ãásti blokÛ byl vyuÏit
beton B20 s poÏadavkem na sníÏen˘
v˘vin hydrataãního tepla. V podélném
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smûru práce postupovaly v návaznosti na
dokonãení prací jednopruhov˘ch a dvoupruhov˘ch tunelÛ proudovou metodou
(obr. 8).
Z ÁV ù R
Jak projekãní pﬁíprava, tak i vlastní provádûní celé v˘stavby tunelov˘ch rozpletÛ,
bylo jistû jednou z nejnároãnûj‰ích ãástí
tunelu Mrázovka. Proto byla tomuto úkolu
vûnována velká pozornost v‰emi zúãastnûn˘mi stranami, projektantem SATRA,
spol. s r. o., zhotovitelem SUBTERRA, a. s.,
zhotovitelem horní klenby definitivního
ostûní VÁHOSTAV, a. s., a v neposlední ﬁadû taky dodavatelem bednûní PERI, s. r. o.
Nemalou mûrou se na návrhu klenby
definitivního ostûní téÏ podíleli odborníci
z firmy DOPRASTAV, a. s. Zohlednûní
moÏností bednící techniky do návrhu
tvaru definitivního ostûní vedlo k ekonomickému ﬁe‰ení celého úseku pﬁi dodrÏení odpovídajících technick˘ch poÏadavkÛ
na tento typ stavby.
Fotografie archiv: SATRA, s. r. o.,
SUBTERRA, a. s., PERI, a. s.
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