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GRADNJA NOVE BLOUDKOVE VELIKANKE V PLANICI
POVZETEK: V Planici se zaključuje gradnja nove Bloudkove velikanke, katera bo nadomestila in
posodobila pred časom porušen prvotni objekt. Zaradi zahtevne morfologije terena in s tem
težkega dostopa ter drzne in atraktivne konstrukcije je izgradnja pomenila velik izziv tako za
projektante kot za izvajalca. Prav tako pa je gradnja pomenila resen izziv za geotehnike tako pri
projektiranju kot pri gradnji. Pobočje je prekrito z rahlo vezanim morenskim gruščem, kateri sicer
kljub velikim naklonom omogoča zadovoljivo stabilnost pobočja, za varno temeljenje visokih
objektov kot sta sodniški ter TV stolp ter predvsem na strmo gruščnato pobočje lociran velik
armiranobetonski lok doskočišča pa je bilo treba ustrezno poskrbeti. Dodatne stabilnostne ukrepe
so zaradi strmih brežin zahtevali tudi vsi pobočni nasipi. Nasipi so bili zato armirani z ojačitvenimi
geosintetiki. Brežine nasipov so praviloma izvedene v naklonih strmejših od 40°, kar je zahtevalo
erozijsko zaščito brežin.

CONSTUCTION OF NEW BLOUDEK GIANT JUMPING HILL IN
PLANICA
ABSTRACT: In Planica, the reconstruction of large ski jumping hill, originally constructed by
Stanko Bloudek comes to the end. Due to morphology and difficult access to the construction site
and due to attractive design of ski jumping hills the project was challenging both for designers and
for contractor. Geotechnical part of the design and construction played a significant role in the
project. The slope is covered with lightly bonded moraine which is stable despite the steepness of
the slope. The geotechnical design was therefore focused mainly to the foundation of two high
towers (TV and referee tower), and especially the reinforced concrete arch on the upper part of the
landing slope. All fills on the slope were constructed with slope angles from 40° up to 70° which
required the systematic use of reinforcement and additional measures for erosion protection.
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UVOD
Planiška dolina je postala svetovno znana pred osmimi desetletji, ko so tam pogumni navdušenci
zgradili smučarsko skakalnico, na kateri so že v nekaj letih preleteli sto metrsko razdaljo in je nato
s stalnimi posodabljanji svojih objektov ohranjala status enega vodilnih centrov smučarsko
skakalnega športa. Žal z osamosvojitvijo vlaganje v obnovo in vzdrževanje objektov ni bilo več
zadostno, posledice česar so se najbolj drastično pokazale s klavrno porušitvijo loka zgornjega
dela doskočišča Bloudkove velikanke. Po desetih letih se je pričela gradnja para nadomestnih
skakalnic na lokaciji stare Bloudkove velikanke kot 1a faza gradnje Nordijskega centra Planica, ki
predvideva v končni fazi šest novih skakalnic z vsemi potrebnimi spremljevalnimi objekti. Velik
naklon pobočja, na katerega sta umeščeni skakalnici, predstavlja graditeljem precej logističnih
težav. Prvotni objekt je spretno izkoriščal morfološke danosti izbranega pobočja tako, da ni bilo
potrebno izvajati pretiranih premikov zemeljskih mas, zgrajene konstrukcije zaletišča in zgornjega
dela doskočišča pa so bile tudi za takratni čas dokaj enostavne za izvedbo. Izgradnja
nadomestnega objekta zahteva neprimerno več tako zemeljskih del kot tudi armirano betonskih
konstrukcij, katerih izvedba je zaradi nedostopnosti vse prej kakor enostavna.
Gradnja v občutljivem naravnem okolju neposredno ob Triglavskem narodnem parku zahteva tudi
precejšno naravovarstveno pozornost. Pri projektiranju je bil zato upravičeno dan tudi velik poudarek
krajinski arhitekturi, kar pa geotehniku predstavlja tudi določene omejitve pri rešitvah ureditev brežin.
Zgodovinski oris objekta
Prvotna Bloudkova skakalnica je bila v Planici zgrajena leta 1934. Z gradnjo je sicer pričel
gradbenik Ivan Rožman, dokončal in kasneje posodabljal pa jo je Stanko Bloudek. Dobro izbrana
lokacija gradnje je omogočala izvedbo z razmeroma majhnimi posegi v prostor. Z betonsko jekleno - leseno konstrukcijo so premostili zgornji del doskočišča ter vzdignili zgornji del zaletišča.
Velikost osnovne skakalnice je bila 90 m in že leta 1936 je Sepp Bradl na njej preskočil 101 m.

Slika 1. Prostorska zasnova skakalnic Nordijskega centra Planica (vir: Kilar in sodelavci, 2011).
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S korekcijami so skakalnico povečevali do končne velikosti 130 m na kateri je leta 1996 Noriaki
Kasai postavil končni rekord skakalnice 147,5m. Zaradi dotrajanosti in nezadostnega vzdrževanja
se je leta 2001 zgornji del doskočišča pod težo snega porušil. Po prvotnih namerah po obnovi
prvovrstne nacionalne tehniške in športne dediščine je bil sprejet sklep, da se v sklopu izgradnje
novega Nordijskega centra Planica na isti lokaciji zgradi povsem nova skakalnica HS 139 in se jo
poimenuje po Stanku Bloudku, južno tik ob njej s skupnim doskočiščem pa še HS 104. Skakalnici
bosta imeli skupen iztek ter bosta opremljeni tudi za skoke v poletnem času. Ministrstvo za šolstvo
in šport je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije leta 2009 objavilo javni
natečaj za celovito zasnovo Nordijskega centra Planica. Izmed 10 predlogov je bila izbrana
zasnova projektne skupine, ki sta jo sestavljali podjetji A.BIRO in AKKA ter zunanji sodelavci
(Kilar, konstrukcije in Logar, geotehnika). V kasnejših fazah je predvidena izgradnja še petih
manjših skakalnic ter obnova letalnice bratov Gorišek. Izgradnja Nordijskega centra je predvidena
fazno. V 1a fazi se je poleti 2011 začela izvajati obnova Bloudkove velikanke skupaj z novo
skakalnico HS 104 ter nujnih spremljajočih objektov: sodniški stolp, RTV stolp, obnova nemškega
stolpa, nad skakalnicama pa je še manjši ogrevalni objekt in tekoče stopnice (slika 1).
Glavni izvajalec del GH Holding d.d. je bil uveden v delo 11.07.2011. Pogodbena vrednost objekta
znaša 6,250 mio EUR. Izvesti je potrebno 70.000 m3 izkopov, 15.000 m3 nasipov ter vgraditi 3000
m3 betona. Vgraditi je bilo potrebno tudi 31 trajnih geotehničnih sider, 1500 SN sider ter 110 IBO
sider. Prvotni rok izvedbe je bil postavljen konec januarja 2012, kar je bilo upoštevaje pričakovane
vremenske razmere v zimskem času v Planici nerealno. V maju 2012 se gradbena dela prevešajo
v zaključno fazo (slika 23).
GEOTEHNIČNE RAZMERE
Za potrebe projektiranja 1a faze Nordijskega centra Planica je bilo izdelano Geološko
geomehansko poročilo (št. 2266-153/2010-01, oktober 2010), katero je izdelalo podjetje Geologija
Idrija d.o.o. odgovorni projektant Jože Janež, univ.dipl.inž.geol. Izvedene so bile štiri raziskovalne
vrtine, v katerih je bil evidentiran zbit morenski grušč in pesek, lokalno sprijet v dolomitno brečo.
Izjema je vrtina na lokaciji sodniškega stolpa, kjer se v globini 10 m pojavlja dolomitna podlaga.
Edino v tej vrtini je bila na kontaktu s podlago ugotovljena prisotnost talne vode. Tudi izvirov vode
na lokaciji obeh skakalnic ni.
V raziskovalnih vrtinah so bile izvedene meritve SPT, ki so pokazale visoke karakteristike
morenskega materiala - dobljene vrednosti penetrabilnosti znašajo od 4-15 cm na 60 udarcev na
osnovi česar je bil ocenjen strižni kot ϕ=41,5° ter modul stisljivosti ME=50.000 kPa. V dveh vrtinah
so bile izvedene tudi preiskave s presiometrom. Izmerjeni presiometrski moduli EM so znašali med
75 in 900 MPa, mejni tlak PL pa je znašal od 5000 do 7000 kPa.
Za temeljenje stolpov je bilo na osnovi podatkov iz vrtine predlagano globoko temeljenje na pilotih
vpetih 2,5*D v dolomitno hribino.
Pri računskih geotehničnih modelih smo materiale opisali s Hardening soil modelom in pri tem
uporabljali materialne lastnosti iz preglednice 1.
Preglednica 1. Materialne lastnosti Hardening soil modela za geotehnične analize
Parameter
Prostorninska teža
Strižna trdnost
Elastični modul
Edometrski modul
Razbremenilni modul
Eksponent m
Poissonov količnik
Kot razmikanja
Referenčna napetost

Morena
γ=22 kN/m3
ϕ=40°, c=20 kPa
E=1000 MPa
Eoed=1000 MPa
Eur=3000 MPa
m=0,5
νur=0,2
ψ=10°
pref=100 kPa

Površinski grušč
ϕ=38°, c=1 kPa
E=150 MPa
Eoed=150 MPa
Eur=450 MPa
m=0,5
νur=0,2
ψ=8°
pref=100 kPa

Razprave 6. posvetovanja slovenskih geotehnikov, Lipica, 14. - 15. junij 2012, SloGeD | 291

Marko Bebar, Janko Logar:
Gradnja nove Bloudkove velikanke v Planici

TEMELJENJE SODNIŠKEGA IN TV STOLPA
Za oba stolpa je bilo v projektu (deloma zaradi predloga geotehničnega poročila, deloma zaradi
vpliva horizontalnih obremenitev na visoke objekte in zaradi predvidoma neenakomernih lastnosti
tal na koti temeljev na zelo strmem pobočju) predvideno globoko temeljenje na uvrtanih pilotih. Za
sodniški stolp višine 24,5 m in tlorisnih dimenzij 12,1x5,1 m je bilo predvidenih 8 pilotov premera
100 cm in dolžine 10-15 m, za TV stolp pa štirje piloti premera 80 cm in dolžine 6 m. Izvedba
pilotiranja bi bila zaradi težke dostopnosti in utesnjenosti lokacije skrajno težavna. Ob izkopu
gradbenih jam za temeljenje stolpov pa smo že razmeroma kmalu naleteli na sicer razpokano
vendar še vedno dokaj kompaktno dolomitno hribino (slika 2). Ugotovili smo, da bi bilo ob minimalni
poglobitvi temelja ter z lokalnimi sanacijami na južni strani mogoče z izvedbo plitvega temeljenja
zagotoviti temeljenje na dolomitni hribini. S projektanti je bila nato dogovorjena sprememba
temeljenja v plitvo, pri čemer so bile dimenzije prvotnega temelja nad piloti nekoliko povečane, z
lokalnimi sanacijami je bila zagotovljena dolomitna podlaga na celotnih temeljnih tleh. Zaradi
zagotavljanja stabilnosti stolpov pri predvidenih maksimalnih vodoravnih obremenitvah pa so bili
temelji sidrani s po štirimi 4 vrvnimi geotehničnimi sidri dolžine 14 m in nosilnosti 600 kN (slika 3).

Slika 2. Izkop za temelj TV stolpa v dolomitni
hribini

Slika 3. Temelji sodniškega stolpa z vgrajenimi
sidri

TEMELJENJE LOKA HS 139
Značilnost originalne Bloudkove velikanke je bila lesena konstrukcija na vrhu doskočišča, s katero
je Bloudek zagotovil ustrezen profil doskočišča ob dani morfologiji terena na lokaciji skakalnice
(slika 4).

Slika 4. Originalna Bloudkova velikanka z leseno konstrukcijo na vrhu doskočišča (vir:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=595584&page=74)
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Bloudkova velikanka je bila potrebna rekonstrukcije ne le zato, ker je lesena konstrukcija leta 2001
pod težo snega odpovedala, ampak tudi zato, ker nov slog skakanja zahteva drugačen (položnejši)
profil doskočišča (slika 5). Kljub spremenjenemu profilu so želeli načrtovalci prenove Bloudkove
velikanke ohraniti njeno posebnost – vrhnji del doskočišča na konstrukciji. Odločili so se za
armiranobetonsko ločno branasto konstrukcijo iz treh vzdolžnih nosilcev (slike 6, 7 in 11).
Izbrana zasnova iz konstruktorskega vidika ni optimalna, prav tako predstavlja velik izziv z vidika
temeljenja. Naklon doskočišča nad temeljem loka znaša 30 stopinj in le dobra temeljna tla
omogočajo prevzem velikih obremenitev ob ustrezno majhnih deformacijah temelja, kar je pogoj za
temeljenje ločne konstrukcije. Predvsem vodoravni premiki morajo biti čim manjši. Zasnova temelja
je zato naslednja: masiven betonski blok se za zagotovitev čim manjših rotacij na strmem pobočju
dodatno podpre s skupino 24 mikropilotov premera 30 cm v treh vrstah (slika 7). Sprednji dve vrsti
sta vgrajeni pod kotom 5°, zadnja je navpična. Omejitev vodoravnih pomikov in globalna varnost
temelja na strmi brežini sta zagotovljena predvsem s sidranjem temelja v zaledje z 19 sidri,
razporejenimi v dveh vrstah. V zgornji vrsti je vgrajenih 10 šestvrvnih sider dolžine 17+6 m, v
spodnji vrsti je vgrajenih 9 šestvrvnih sider dolžine 16+6 m. Sidra v zgornji vrsti so prednapeta na
silo 610 kN, v spodnji pa na silo 670 kN. V vsaki vrsti sta na voljo še dve rezervni sidrišči za
morebiti potrebna dodatna sidra. Zaradi medsebojne bližine sider so ta vgrajena izmenično pod
rahlo različnimi koti, da so vezni deli dovolj razmaknjeni med seboj. Teren pod temeljem se
stopničasto oblikuje in do kote dna temelja zapolni s podložnim betonom. Spodnji temelj ima
dolžino 15,00 m, širino 6,3 m in na spodnjem robu višino 2,77 m, največja višina pa znaša 5,1 m.

Slika 5. Vzdolžni prerez nove Bloudkove velikanke HS139. Z rdečo črto je označen teren stare
skakalnice. Vidno je zmanjšanje naklona doskočišča ter pomik odskočne mize navzgor po
zaletišču.
Zgornji temelj je del odskočne mize, ki jo sestavljajo tri vertikalne stene debeline 70 cm, v katere se
vpenjajo nosilci loka. Stene so temeljene na betonski plošči dolžine 8,4 m in širine od 4,87 m do
6,90 m ter debeline od 0,80 do 1,20 m. Zaledna stena je debeline 50 cm in višine 7,60 m in vnaša
reakcije loka v zaledni teren. Ker je lok togo vpet v zgornji in spodnji temelj, je pomembno, da se za
zaledno steno izvede zasip iz pustega betona, ki zagotavlja tog kontakt z zemljino in preprečuje
razpiranje loka.
Analizo obeh temeljev smo naredili s programom Plaxis v ravninskem deformacijskem stanju ob
upoštevanju Hardening soil modela zemljin (parametri iz preglednice 1). Grafično so rezultati
računa (računski premiki) skupaj z modelom tal prikazani na slikah 12 in 13.
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Slika 6. Vizualizacija loka skakalnice HS 139

Slika 7. Vzdolžni prerez loka iz projekta.

Slika 8. Vgradnja sider na spodnjem temelju loka

Slika 9. Spodnji temelj loka

Slika 10. Zgornji temelj loka

Slika 11. Lok po razopaženju

Slika 12. Rezultat numerične analize zgornjega
temelja

Slika 13. Rezultat numerične analize spodnjega
temelja
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Preglednica 2. Obremenitve obeh temeljev loka in računski pomiki ter zasuki
Fx

Fz

My

Ux

Uy

Zasuk

Obt. kombinacija

ZGORNJI TEMELJ

kN/m

kN/m

kNm/m

mm

mm

mm/m

CO1

-2536

-120

-2958

-1,5

+0,2

0,042

CO1 (brez temp.)

-3033

41

-2418

-1,8

+0,5

0,067

CO2

-2566

-130

-3009

-1,5

+0,2

0,042

Fx

Fz

My

Ux

Uy

Zasuk

kN/m

kN/m

kNm/m

mm

mm

mm/m

CO1

753

-676

1789

5,2

-1,6

0,52

CO1 (brez temp.)

886

-719

1569

5,9

-1,7

0,42

CO2

743

-668

1779

5,1

-1,5

0,52

SPODNJI TEMELJ
Obt. kombinacija

Opomba: (pomen predznakov in smeri koordinatnih osi ter opis obtežnih kombinacij)
Vodoravna smer (X):
+ proti dnu skakalnice
Navpična smer (Z):
+ navzgor
Moment in zasuk (okrog Y):
+ nategi spodaj
CO1:
Lastna-stalna + Sneg + 0,6*(Veter+Temperatura)
CO1 (brez temp.):
Lastna-stalna + Sneg + 0,6*Veter
CO2:
Lastna-stalna + Koristna + 0,6*(Veter+Temperatura)

Računski premiki temeljev so bili pri vseh obravnavanih obtežnih primerih manjši od 1 cm tako v
navpični kot v vodoravni smeri. Račun interakcije tal in objekta smo izvedli tako, da smo od statika
dobili reakcije na oba temelja (sila in moment) in s temi reakcijami obremenili temelj. Rezultirajoče
pomike je statik upošteval v naslednji iteraciji statičnega računa in nam posredoval nove reakcije. V
4 do 5 iteracijah smo dobili ustrezne rezultate. Kljub majhnim pomikom tal reda velikosti nekaj
milimetrov, vplivi na notranje sile v loku niso bili zanemarljivi. Obremenitve obeh temeljev ter
rezultirajoči računski pomiki in zasuki so podani v preglednici 2. Merjeni so bili le pomiki ob
razopaženju loka pri spodnjem temelju, ki so reda velikosti 1 cm. Iz neznanih vzrokov zahtevane tri
merske celice za meritev sidrnih sil niso bile vgrajene.
IZVEDBA NASIPOV TER UTRDITEV BREŽIN
Prvotna Bloudkova skakalnica je bila umeščena na naravni pobočni greben. Zaradi vzporedne
postavitve dveh skakalnic in ker je projektant želel čim večjo spojitev objektov s terenom, je bilo
potrebno vzdolž skakalnic zgraditi več priključnih pobočnih nasipov. Ker znaša generalni naklon
terena približno 30°, so novonastale brežine priključnih nasipov še strmejše, praviloma 40-45°,
mestoma tudi več. Kljub temu, da so vsi nasipi grajeni iz za vgrajevanje dokaj ugodnega
izkopanega morenskega grušča ter pikiranega dolomita, je bilo potrebno za zagotovitev stabilnosti
nasipov ter erozijske varnosti brežin predvideti določene ukrepe. Ker krajinske zahteve narekujejo
čimvečjo ozelenitev površin, se je kot optimalna izkazala izvedba nasipov iz armiranih zemljin.
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Slika 14. Proctorjev preskus morenskega
grušča
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Slika 15. Zrnavost morenskega grušča
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Na območju obravnavane gradnje se v pretežni meri nahajajo dobro zrnati morenski grušči, ki so
predvsem v večjih globinah sprijeti v rahlo vezano brečo, tako da je za učinkovit izkop potrebno
uporabiti odkopno kladivo. Z izkopom in transportnimi manipulacijami pa šibke vezi popustijo, tako
da imamo pri vgrajevanju opravka z dobro zrnatim gruščem granulacije 0/63mm z razmeroma
visokim deležem finih delcev. Nekoliko presenetljivi so zelo visoki rezultati proctorjevega preskusa,
saj je pri optimalni vlažnosti 3,9% dosežena maksimalna gostota 2490 kg/m3 MPP. Rezultat
nakazuje, da se grušč zelo dobro zgošča pri optimalnih pogojih, kateri pa zahtevajo razmeroma
nizko vlago in visoko vgrajevalno energijo.
Seveda pa so bili dejanski pogoji vgrajevanja daleč od optimalnih. Pretežni del nasipov je bil
zgrajen v jesenskem in spomladanskem, delno celo zimskem času, kar je imelo za posledico
povprečno višje vlažnosti grušča od optimalne. Omejen prostor vgrajevanja ter nedostopnost
terena sta narekovala uporabo zgolj lažjih komprimacijskih sredstev, z izjemo nasipa pod lokom
doskočišča HS 139 kjer je lahko bil uporabljen 9 tonski valjar. Z lahkimi komprimacijskimi sredstvi
pri praviloma višji vlažnosti od optimalne je bila dosežena gostota med 2250 do 2350kg/m3. S
testnim poljem smo ugotovili, da je plast ustrezno vgrajena, če je dosežen dinamični deformacijski
modul Evd > 30MPa, kar smo v dogovoru s projektanti tudi privzeli kot kriterij.
Nasipi iz armiranih zemljin z brežinami do naklona 45°
Nasipe s strmimi brežinami do naklona 45° smo armirali z ojačitvenimi geomrežami Miragrid 5XT
oziroma Miragrid GX 80/30 v širini 5 m na vsakih 1,2 m višine. Mrež nismo vihali pod naslednjo
plast. Takšen ukrep zadošča za zagotovitev stabilnosti nasipa, zaradi izboljšanja erozijske varnosti
brežine pa je bil naknadno sprejet ukrep, da se med dve široki ojačitveni mreži vgradi še eno ozko
širine 1 m, tako da je brežina armirana na 60 cm. Ukrep se je pokazal kot učinkovit. Na eni od
nezaščitenih brežin se je ob večjem nalivu kanaliziral hudourniški preliv. Nastale erozijske
poškodbe so bile zgolj površinske (slika 17).

Slika 16. Vgrajevanje armirane zemljine

Slika 17. Erozijske poškodbe na nezaščiteni
brežini nasipa iz armirane zemljine

Poseben poudarek smo posvetili erozijski zaščiti brežin. Zaradi občutljivega naravnega okolja za
zatravitev ni dopustno uporabiti najprimernejše protierozijske vegetacije temveč zgolj točno
predpisano mešanico avtohtonega rastlinja. Dodaten problem je predstavljalo dejstvo, da je
izvajalec pristopil k urejanju brežin v pozni jeseni, ko ni bilo mogoče več zasejati vegetacije, zato je
bilo potrebno izbrati takšen način, ki bo tudi brez vegetacije vsaj začasno ščitil brežino. Na brežino
je bila postavljena mreža desk in letev v rastru 2x2 m v katere se je zaradi nedostopnosti ročno
vgradil humus ter prekril z 3D zaščitno mrežo KMat RF 10 ustrezno sidrano v nasip. Tako
zaščitena brežina nasipa pod temeljem loka doskočišča HS139 je brez poškodb prestala zimo. V
ugodnih vremenskih razmerah bo izvajalec zaščitno mrežo prekril še s tanko plastjo humusa in
predpisano travno mešanico.
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Slika 18. Postavitev lesene zadrževalne mreže in
ročno vgrajevanje humusa v zimskih razmerah

Slika 19. Prekrivanje brežine nasipa pod spodnjim
temeljem loka
doskočišča HS139 s 3D
protierozijsko mrežo

Slika 20. 3D protierozijska mreža KMat RF 10

Slika 21. Gradnja nasipa iz armirane zemljine v
naklonu 60 pod bodočim lokom doskočišča
HS104

Preglednica 3. Deklarirane mehanske karakteristike uporabljenih ojačitvenih geomrež
Proizvod

Miragrid 5XT
Miragrid GX 80/30
KMat RF 10

Karakteristična
natezna trdnost

Raztezek

Debelina
(pri 2 kPa)

(kN/m)

(%)

(mm)

65
80
10

<11
<10,5
29,5 (vzdolžno)

17

Nasipi iz armiranih zemljin z brežinami naklona več kot 45°
Za nasipe z brežinami naklona do 70° je predvideno armiranje z ojačitvenimi geomrežami natezne
trdnosti 65 kN/m položenih na vsakih 60 cm v širini 5 m od roba nasipa. Primer takšnega naklona
brežine se nahaja pod in nad lokom doskočišča HS104. Dejanski naklon brežine znaša 60°, izgled
brežine pa naj bi bil gruščnat. Brežina nasipa se je zato zaključevala s pod kotom 60° krivljenimi
pocinkanimi kovinskimi mrežami R385 sidranimi v nasip z Miragrid geomrežo. Lice nasipa
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neposredno za kovinsko mrežo je bilo izdelano s suho zloženim grobim gruščem, nasip pa je bil
grajen z morenskim gruščem v plasteh po 25 cm zgoščevanimi z "žabo", saj večjega
komprimacijskega sredstva ni bilo mogoče uporabiti. Nasip je armiran na vsakih 50 cm.
Računsko so bile vse rešitve z armaturnimi geosintetiki preverjene s programom Slide
(Rocscience) slika 22.

Slika 22. Računske analize varnosti strmih armiranih brežin (53° - levo in 70° - desno)

Slika 23. Stanje gradnje v sredini maja 2012
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SKLEP
V prispevku je podan pregled geotehničnih vidikov projektiranja in gradnje 1a faze obnove
Bloudkove velikanke v Planici (HS 139), ki je ob tem dobila še sestrsko srednjo skakalnico (HS
104) s skupnim iztekom. Poleg obeh skakalnic se v sklopu te faze izgradnje sodobnega
nordijskega centra Planica obnovi Nemški stolp, gradita se sodniški in RTV stolp, ogrevalni objekt,
tekoče stopnice – vse v izjemnih morfoloških pogojih, kjer so ureditve terena okrog novozgrajenih
in obstoječih objektov zahtevale skrb za stabilnost brežin, erozijsko odpornost in nenazadnje izgled
ter skrb za ohranjanje alpske krajine.
Poleg opisanega, sta velik delež gradbenih del predstavljali obe doskočišči, ki bosta pripravljeni za
celoletno rabo, zato so po celotnih doskočiščih izdelane armiranobetonske prečne grede,
povezane z vzdolžnimi na robovih doskočišča, na katere bo pritrjena lesena konstrukcija
doskočišča. Ta bo pozimi prekrita s snegom, poleti pa z umetno travo. Betonske in lesene grede so
sidrane v tla s pasivnimi sidri. Izvedba del na doskočišču v času oddaje prispevka (20.5.2012) je v
fazi montaže lesenega dela doskočišča – slika 23. Poleti 2012 bodo novi objekti predani
športnikom v uporabo.
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