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Abstrakt 

Rekonstrukce jednoho ze dvou Jablunkovských tunelů, které vznikaly postupně od roku 1870, 
byla již nevyhnutelná. Při rekonstrukci se vycházelo z optimalizace celého železničního koridoru, 
a proto byl navržen nový moderní dvoukolejný železniční tunel na místo stávávajícího 
jednokolejného tunelu. Při rozšiřování starého tunelu došlo k rozsáhlé havárii. Ražba probíhala 
v komplikovaných podmínkách. Příspěvek se věnuje zejména modelování situace před havárií a po 
havárii, kde reaguje na nové výsledky průzkumu po havárii. 
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Abstract 

Jablunkov tunnel is located at the newly renovated track through Jablunkov Pass in Czech 
republic near Slovak border. The original tunnel was built in 1870. The second tunnel was opened in 
1917. When construction was used English modified method of excavation. During the 2nd World 
War were tunnels damaged. Motion reconstruction allows resetting of the original single-track tunnel 
to a new modern two track tunnel. Geological conditions were very difficult and the state of both 
tunnels is unsatisfactory. One of the single-track tunnel was extended about 6 m. The total width of 
the tunnel is 12,6 m. The tunnel length is 600 m. The excavation carried out in accordance with 
NATM excavation method. Profile was divided into top heading and bench. During the excavation of 
bench primary lining collapse the main cause was a marked change in rock mass properties. The 
article is mainly dedicated to modeling the effects of changes in rock mass. 
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 1 ÚVOD 
Jablunkovské železniční tunely se nacházejí v Jablunkovském průsmyku v blízkosti 

Slovenských hranic. Toto místo je velmi důležité pro spojení obou regionů. Pro překonání průsmyku 
byly vybudovány dva jednokolejné tunely. Jejich životnost je prakticky překročena a proto bylo 
potřeba řešit stávající situaci. V rámci modernizace železniční tratě bylo přistoupeno k přebudování 
stávajícího jednokolejného tunelu na nový moderní dvoukolejný tunel. Druhý tunel bude využíván 
jako úniková štola.  
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Jablunkovský tunel číslo I. byl postaven roku 1870 jako součást jednokolejné Košicko-
bohumínské dráhy. Druhý tunel byl otevřen až v roce 1917. Ražba byla prováděna modifikovanou 
anglickou metodou a ostění bylo zděno z kamene z nedalekého pískovcového lomu. Na počátku 2. 
světové války byly oba tunely poničeny. Po obnovení v roce 1940 bylo provedeno ještě několik 
oprav. 

Výška nadloží tunelu se pohybuje v rozmezí od 8 do 24 m. V blízkosti tunelu se stýkají tři 
souvrství, a to paleogenní krosněnské, podmenilitové vrstvy a křídové istebňanské vrstvy. Po 
petrografické stránce jsou všechna souvrství budována střídajícími se vrstvami pískovců a jílovců ve 
flyšovém vývoji, přičemž místo od místa převažují buď jílovce, nebo pískovce. 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 prachovců 
a pískovců. Kvarterní pokryv je převážně budován deluviálními sedimenty, které většinou dosahují 
mocnosti cca 0,8–3,2 m, ojediněle až 6,1 m. Hydrogeologické poměry lokality jsou složité nejen 
s ohledem na komplikovanou 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. 

Rekonstrukce železničního tunelu Jablunkov je prováděna rozšířením a zvětšením tunelové 
roury č. 2 starého tunelu, jehož ražení bylo prováděno před cca 100 lety. Délka raženého úseku tunelu 
je 576 m. Konstrukce ostění raženého tunelu je navržena jako dvouplášťová s mezilehlou fóliovou 
hydroizolací. Minimální tloušťka definitivního ostění tunelu je 400 mm.. Ražená část je prováděna 
Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Rozpojování hornin je uvažováno vzhledem 
k zastiženým IG poměrům mechanizované nebo s využitím trhacích prací a dočišťováním líce výrubu 
mechanizovaně. Profil tunelu je horizontálně členěn na kalotu, opeří a protiklenbu. Pro geotechnické 
podmínky zastižené v rámci podrobného geotechnického průzkumu byly stanoveny 3 základní 
technologické třídy výrubu NRTM. Primární ostění je prováděno ze stříkaného betonu C 16/20 
navrženého v tloušťkách 150, 200 a 350 mm. Tloušťka primárního ostění závisí na třídě výrubu. Dále 
jsou použity výztužné příhradové oblouky, výztužné sítě, kotvy a zavrtávané ocelové jehly. Jako 
primární ostění je využita část obezdívky stávajícího jednokolejného tunelu, která bude opatřena 
zástřikem vrstvy stříkaného betonu vyztuženého sítěmi a zajištěného pomocí PG kotev délky 3 m, 
a je provedena injektáž prostoru za ostěním. Ražená část nového dvoukolejného tunelu byla 
budována v pěti fázích: - v první fázi se provede zajištění boku stávajícího jednokolejného tunelu 
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 jednokolejného tunelu. - ve třetí fázi bude 
postupně bourána převážná část starého tunelu se současnou ražbou jádra a protiklenby. Následně 
bude celý profil zajištěn primárním ostěním ze stříkaného betonu. - ve čtvrté fázi bude provedena 
uzavřená mezilehlá hydroizolace. –v páté se vybuduje sekundární ostění tunelu. [2] 

Dne 15.11.2009 došlo v ranních hodinách k havárii tunelu při níž bylo totálně zavaleno cca 
96 m díla vyztuženého uzavřeným primárním ostěním. K náhlému závalu došlo při provádění výlomu 
jádra a protiklenby tunelu a v převážné části se rozšířil směrem k jablunkovskému portálu. 

Pro zjištění příčin současné havárie je nutno uvést, že z období ražby a vyztužování tohoto 
jednokolejného tunelu se prakticky nedochovaly žádné dokumenty, které by bylo možné využít 
k upřesnění geologických a geotechnických poměrů. Nalezené dokumenty (Městský úřad Jablunkov) 
svědčí pouze o tom, že poměry při ražení v oblasti současného východního portálu byly 
komplikované a ražba velmi obtížná. Tomu nasvědčují i pozorování likvidovaného starého ostění 
tunelu, která v okolí místa vzniku současné havárie zaznamenala výrazné zvýšení tloušťky starého 
ostění a poměrně rozsáhlé porušení horninového okolí (zčásti zakrytého následnou dlouhodobou 
konzolidací jílovitých hornin). K havárii došlo v situaci provádění výlomu jádra a protiklenby. Při 
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výlomu je odstraňována podstatná část klenby a levého opěří starého tunelu. Protiklenba kaloty byla 
na pravé straně opět kloubově připojena na spodní část levého opěří.  

Vlastní zával vznikl evidentním překročením únosnosti ostění ze stříkaného betonu v levé 
části opěry, přičemž obraz poruchy byl, podle fotografie pořízené několik minut před vznikem závalu 
(foto 1), stejný jako na konci závalu na jablunkovské straně, tj. ukazoval na evidentní překročení 
únosnosti ostění vznikem smykové trhliny vlivem vysokého svislého zatížení. 

 

 
Foto 1. Foto z místa vzniku havárie -smykové porušení v pravém boku ostění 

 
Foto 2. Foto z místa vzniku havárie - vytvoření povrchového kráteru (autor MF Dnes) 
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Rychlý průběh závalu rovněž nasvědčuje tomu, že v místě jeho vzniku došlo k náhlé změně 
pevnostních a přetvárných vlastností horninového masivu v důsledku změn přírodních podmínek 
z hlediska tektonických, hydrogeologických a pravděpodobně i napjatostních poměrů v daném úseku, 
přičemž nelze vyloučit ani účinky starých i recentních svahových deformací. 

2. GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TUNELU 
Geologické a geotechnické poměry v trase tunelu byly zkoumány a tvoří výchozí podklad pro 

zpracování projektu a statický výpočet. V rámci geotechnického průzkumu nebyl proveden 
geofyzikální průzkum, který by mohl přinést zvýšení spolehlivosti prognózy. To ukázalo nyní 
dodatečně provedené georadarové měření, ukazující na velmi složité poměry starých fosilních sesuvů 
v nadloží tunelu, které se mohly částečně aktivovat v důsledku enormního zvýšení vlhkosti hornin 
v období před havárií (vysoké úhrny srážek, sníh). 

Ze stejných důvodů nebyly zkoumány původní poměry přirozené napjatosti, která se v širším 
zájmovém okolí tunelu nepochybně vyskytuje zvýšená, jak z důvodů existence fosilních sesuvů, tak 
tektonické stavby jablunkovského hřbetu. Souhrnně lze říci, že závěry geotechnického průzkumu 
upozorňují na velmi složité přírodní poměry a velmi nízkou pevnost horninového prostředí. 

Z vrtu realizovaném v dodatečném GTP 1/2010, který je lokalizován prakticky v místě vzniku 
havárie, nebyly získány žádné údaje o potřebných parametrech přetvárných vlastností, byly 
stanovovány pouze smykové vlastnosti. Horninový masiv je zde tvořen zcela zvětralými 
a rozrušenými jílovci, strukturně silně porušenými a zcela nasycenými vodou. Vstupní data podle 
interpretace vrtů jsou uvedeny v tabulce č. 1 a 2. Jednotlivé vlastnosti hornin byly převzaty nebo 
doplněny z různých fází průzkumů. 

Dodatečným GTP v roce 2008 byly projektantu doporučeny následující charakteristické 
vlastnosti horninového masivu, které reflektují i vlastnosti v prostoru portálu P1 (tabulka č.1). Masív 
byl rozdělen na tři geotechnické typy: -silně - středně a - mírně zvětralý jílovec (tab. č. 1.). Viz 
obrázek 1 vlevo.  

 

 

Mohr-Coulomb  
GT 05/2008 

silně zvětralý 

1Bb 

středně zvětralý 

1Bc 

mírně zvětralý 

unsat [kN/m3] 20,00 20,00 19,50 

sat [kN/m3] 20,50 21,50 21,50 

kx [m/day] 0,001 0,009 0,00001 

ky [m/day] 0,001 0,009 0,00001 

Eref [MPa] 20 374 420 

 [-] 0,420 0,270 0,250 

cref [kN/m2] 15,00 25,00 32,00 

 [°] 20,00 28,30 27,60 

Tab.1) - Hodnoty fyz.-mechanických parametrů z 05/2008 
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Mohr-Coulomb 
4 

Deluv.

5 

Jilovec 1

7 

Navazky 

6 

Jilovec 2 

9 

Piskovec 

10 

Prach. flys 

11 

Prachovec 

unsat [kN/m3] 19,00 19,00 19,00 19,00 22,00 19,00 19,00 

sat [kN/m3] 21,00 21,00 21,00 21,00 23,00 21,00 21,00 

kx [m/day] 0,086 0,001 0,086 0,001 0,000 0,001 0,001 

ky [m/day] 0,086 0,001 0,086 0,001 0,000 0,001 0,001 

Eref [MPa] 6 10 5 8 80 20 20 

 [-] 0,400 0,400 0,400 0,400 0,150 0,300 0,400 

cref [kN/m2] 12,00 15,00 20,00 5,00 50,00 20,00 18,00 

 [°] 22,00 22,00 20,00 22,00 25,00 22,00 22,00 

Tab.2) hodnoty fyz.- mechanických parametrů z 01/2010 

 

Průzkumnými vrty byla upřesněna geologická stavba v zájmovém prostoru a upřesněny 
geotechnické parametry zastižených zemin a hornin. Charakteristické fyzikálně-mechanické 
vlastnosti zemin a hornin byly v důsledku trvalých dotací vody do masivu téměř naprosto 
degradovány, zejm. pevnostní a přetvárné vlastnosti hornin (modul pružnosti 6-15 MPa oproti 374 
MPa ve srovnání s hodnotami GTP z roku 2008) Došlo k výraznému zvýšení objemové tíhy 
jílovitých hornin (tabulka č. 2). Důležité je i zjištění, že zvětralé jílovce (vzorek z hloubky 10.0-10.2 
m) se chovají kontraktantně (materiál zmenšuje svoji pórovitost - objem). Kontraktantní chování 
u vodou nasycených zemin způsobuje zvýšení pórového tlaku, což má za následek snížení 
efektivního napětí a tím menší smykový odpor. V případě rychlého nastoupání pórových tlaků může 
dojít k nekontrolovanému pohybu po potenciální smykové ploše, případně k výraznému snížení 
smykové pevnosti po otevření výlomu jádra a náhlému zvýšení zatížení ostění. 

 

3. NUMERICKÁ ANALÝZA HAVÁRIE 
Pro posouzení uvedených tvrzení bylo zpracováno statické řešení na 2D a 3D matematickém 

modelu metodou konečných prvků. Pro výpočet byl využíván programový systém Plaxis 8.2 a Plaxis 
3D Tunnel. Kombinace řešení stejného problému v rovině i v prostoru nebývá obvyklá a svědčí to 
o závažnosti celé havárie. Oba modely dávají v zásadě shodné výsledky, kdy v prostorovém modelu 
byla snaha co nejvíce simulovat reálnou situaci včetně zabírek ražby a tuhnutí stříkaného betonu. 

Pro srovnání byly vytvořeny analýzy v rovině jak pro projektovanou situaci, tak i pro situaci, 
která vychází z posledního doplňkového průzkumu prováděného po havárii (leden 2010). Modely 
byly sestaveny ve vytipovaném příčném řezu, s nadložím cca 12 m. Tunel byl modelován ve směru 
probíhající ražby jádra, tzn. zbytek starého ostění byl na levé straně tunelu (viz obrázek č. 1). 
Výpočet byl rozdělen do čtyř fází. V první fázi byla vyražena kalota, následně v druhé fázi byla 
vyztužena stříkaným betonem. Ve třetí fázi bylo modelováno odtěžení jádra, protiklenby kaloty 
a v poslední čtvrté fázi byl výrub jádra a protiklenby zajištěn stříkaným betonem. Jednotlivé fáze byly 
upraveny i z hlediska zatížení. Ve fázích bez výztuže se uvažovalo se zatěžovacím součinitelem 0,4. 
Tloušťky stříkaného betonu byly vždy 350mm. Toto dělení platí jak pro rovinný model, tak i pro 
prostorový model. Stáří betonu se zohledňovalo v deformačním modulu betonu. V prostorovém 
modelu bylo přiřazováno stáří betonu v jednotlivých zabírkách, které byly 2 m. Výrub jádra byl 
v prostoru modelován tak, aby odpovídal skutečné situaci před havárii. V předstihu byla odstraněna 
protiklenba kaloty a vyztužené úseky odpovídaly stáří betonu. 
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Obr. 1. Srovnání dvou modelů pro různá prostředí 

Ve srovnání obou modelů je patrné zpřesnění geologické stavby prostředí v daném řezu na 
základě jádrového vrtu, který byl proveden po havárii v rámci doplňkového průzkumu (obrázek č. 1 
vpravo). Pro posouzení a porovnání obou modelů se srovnávaly zejména deformace a vnitřní síly. 
Velikosti pórových tlaků nebyly posuzovány, ale ve všech modelech byla uvažována hladina 
podzemní vody a materiál jako nedrénovaný.  

 
Obr.2. Deformace v 3D modelu 

Výsledné hodnoty posunů se zvýšily téměř až o dvojnásobek původního předpokladu. Podle 
původního výpočtu deformace dosahovaly pro rovinný model 117 mm a pro prostorový pouze 45 
mm. Pro nové hodnoty se posuny zvýšily u rovinného modelu na 266 mm a u prostorového modelu 
na 250 mm (obrázek č. 2). Model také potvrzoval mechanizmus vzniku porušení ostění (obrázek 
č. 3). Na levém obrázku č. 3 jsou totální posuny na primárním ostění. Hodnoty posunů jsou vyjádřeny 
šipkami (vektory) posunů. V levé části primárního ostění je zbylá část starého tunelu a deformace 
jsou zde velice malé. Pravá strana nového tunelu vykazuje daleko větší deformace což je patrné 
i z fotografie č. 1. Vedle obrázku s posuny primárního ostění je detail se směry posunů před instalací 
spodní klenby, tzn. po odtěžení jádra. Dochází k určitému poklesu primárního ostění kaloty tunelu. 
Tendence posunů kaloty směřovala směrem za ostění spodní klenby a jádra. Již hotové ostění spodní 
klenby vykazovalo značný posuny směrem do tunelu. Tento posun je patrný z obrázku č. 4., kde 
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červená barva označuje místa s největšími posuny (maximální hodnota byla 243 mm pro prostorový 
model). 

Dalším posuzovaným parametrem únosnosti ostění a výsledků analýz byly vnitřní síly 
a zejména ohybové momenty na primárním ostění. Opět bylo potřeba vyhodnotit velikosti vnitřních 
sil pro všechny modelované situace. Hodnoty ohybových momentů jsou v grafu č. 1. Zde jsou 
ohybové momenty pro celé uzavřené primární ostění. U prostorového modelu bylo před posledním 
prstencem odtěženo jádro, ale bez výztuže. Tento stav přesně modeluje situaci před vznikem havárie. 
Nevětší ohybové momenty vznikají v kalotě tunelu. Zde se předpokládá již vyzrálý beton pro kalotu, 
na rozdíl od spodní klenby kde se uvažoval čerstvý stříkaný beton. V rovinném modelu vycházely 
vnitřní síly větší než v prostorovém, což je zřejmě způsobeno rozložením zatížení. Opět zde byl 
nárůst ohybového momentu opět až o dvojnásobek oproti původním vstupním datům. Jak bylo již 
výše uvedeno tak kalota byla zatížena nejvíce a jak bylo patrno z průběhů vnitřních sil tak zatížení 
nebylo symetrické, ale opět levou část ovlivňovaly zbytky starého tunelu. Na levé části kaloty 
primárního ostění byly ohybové momenty největší, pouze v případě prostorového modelu pro 
doplňkový průzkum se maximum momentu objevuje na pravé části primárního ostění. Posouzení 
vnitřních sil na ostění bylo provedeno v interakčním diagramu (obrázek č. 5). Výsledky opět 
potvrzovaly skutečnost, že pro původní hodnoty, které byly při návrhu primárního ostění použity, 
ostění vyhoví a pro nově doplněné parametry ostění nevyhoví. 

 

 

 
 

Obr. 3. Totální posuny na primárním ostění – 3D model 
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Obr. 4. Totální posuny spodní klenby primárního ostění – 3D model 
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Graf č. 1. Srovnání ohybových momentů 
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Interakční diagram - tunel Jablunkov
Vnitřní síly v kalotě tunelu po vyražení dna
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Obrázek č. 5. Interakční diagram pro kalotu po vyražení na, 3D model 
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4. ZÁVĚR 
Nelze vyloučit ani místní lokální vliv porušeného okolí starého tunelu a změny ve velikostech 

horizontální napjatosti horninového prostředí v důsledku fosilních sesuvů či hrásťové tektonické 
stavby, ani vliv první havárie, která se odehrála cca 20 m od místa vzniku havárie současné a vliv 
vody dlouhodobě shromažďované v zasypaném kráteru první havárie. 

Výsledky modelů naprosto jednoznačně ukazují na extrémní vliv degradace pevnostních 
a přetvárných parametrů horninového prostředí. Pro porovnání byly uvažovány pevnostní a přetvárné 
hodnoty horninového prostředí uvažované projektantem v roce 2008 a hodnoty zjištěné v rámci GT 
průzkumu v roce 2010 prakticky v místě vzniku havárie. 

Havárie ostění musela tedy nastat jako důsledek degradačních procesů v horninovém prostředí 
vlivem dlouhodobého působení vody ze srážek a vody přitékající do oblasti místa vzniku havárie, kde 
byly dlouhodobě vytvářeny podmínky pro kumulaci přítoků (terénní deprese s akumulací povrchové 
vody, zamokřený terén). Podle údajů ČHMÚ byl říjen 2009 srážkově nadprůměrný, kdy 
v Moravskoslezském kraji spadlo až o 200% více srážek proti dlouhodobému průměru. Spouštěcím 
mechanizmem havárie byly napěťové změny vzniklé při odtěžování jádra a protiklenby. 
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