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The third Tunnel Afternoon was held on the 4th November
2015, with the topic of the Ejpovice tunnels. The excursion to
the Ejpovice tunnels construction site took place in the mor-
ning; lectures were delivered in the afternoon. Ing. Michal
Gramblička (SUDOP Praha a.s.) presented his lecture first. He
summarised the history of the Ejpovice tunnels construction
preparation and spoke about design variants and the consulting
engineer’s supervision from consulting engineer’s point of
view. Ing. Jiří Velebil (Metroprojekt Praha a.s.) summed up the
division of construction lots, basic data on the construction and
spoke about the detailed design for the southern tunnel tube
and the solution to the entrance and exit portals. Ing. Milan
Majer (the Railway Infrastructure Administration, state organi-
sation) delivered his lecture on the EPBM excavation from
project owner’s point of view. Ing. Martin Srb (3G Consulting
Engineers, s.r.o.) focused himself on the work of project ow -
ner’s advisor. Ing. Lubor Šmíd and Ing. Aristoitelis Caravanas
described the course of the EPBM tunnelling from the point of
view of the supervising engineer. Ing. Martin Staš (Metrostav
a.s.) presented his knowledge gained from designing, testing
and producing the final lining – steel fibre reinforced concrete
segments. Ing. Štefan Ivor (Metrostav a.s.) acquainted the pre-
sent guests with lots of interesting observations from the pre-
vious course of the tunnelling operations and outlined even the
outlook for the nearest future. In the conclusion, Ing. Tomáš
Ebermann, Ph.D. (GEOtest, a.s.) presented information on the
system and results of geotechnical monitoring, which proceeds
continually during the construction.

Dne 4. listopadu 2015 proběhlo třetí Tunelářské odpoledne,
jehož tématem byly Ejpovické tunely. Z důvodu konání exkur-
ze se odpolední přednášky uskutečnily v plzeňském hotelu
Primavera.

Zájem o exkurzi byl veliký, polovinu z původně přihláše-
ných 40 osob bylo nutné bohužel odmítnout. Na stavbě přiví-
tal účastníky vedoucí projektu ražených tunelů Ing. Štefan
Ivor. Po krátkém úvodu a vybavení všech do podzemí se lidé
přesunuli pomocí  speciálního vozítka k tunelovacímu stroji
Viktorii. Vzhledem k tomu, že právě neprobíhaly ražby, ale
vyměňovaly se řezné nástroje, mohli účastníci zahlédnout
i prostor odtěžovací komory v razicí hlavě. Dále všichni prošli
celý stroj a ti, kdo v rámci předchozích exkurzí navštívili stav-

bu prodloužení metra V.A, mohli porovnat rozdíl ve velikosti
strojů. 

Přednáškovou část zahájil Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.,
který celé Tunelářské odpoledne připravoval. Jako první vy -
stoupil Ing. Michal Gramblička (SUDOP Praha a.s.). Věnoval
se historii přípravy stavby tunelů Ejpovice a mluvil
o variantách výstavby a autorském dohledu z pohledu projek-
tanta. Poté Ing. Jiří Velebil (Metroprojekt Praha a.s.) shrnul
rozdělení stavebních objektů, základní údaje o stavbě a hovořil
o realizační dokumentaci pro jižní tunelovou troubu a o řešení
vjezdových a výjezdových portálů. Připomněl i základní prin-
cipy pro ukládání jednotlivých segmentů a poskytl řadu dal-
ších informací. Ing. Milan Majer (SŽDC, s.o.) připravil před-
nášku o ražbě pomocí EPBM z pohledu investora. Velmi zají-
mavou pasáží byla historie přípravy výstavby od roku 2002
s připomenutím mnoha závažných a pro stavbu vymezujících
okamžiků především z oblasti legislativy a přístupu úřadů.

Nad rámec pozvánky proběhla přednáška Ing. Martina Srba
(3G Consulting Engineers, s.r.o.), který se soustředil ve svém
výkladu na činnost poradce investora. Posledními řečníky
první části byli Ing. Lubor Šmíd a Ing. Aristotelis Caravanas
se svými příspěvky o průběhu ražeb EPBM z pohledu technic-
kého dozoru stavby. Promluvili například o probíhající kon-
trole tunelů, pořizování, zpracovávání a vyhodnocování dat při
použití různých metod sledování průběhu stavby.

Po přestávce následoval Ing. Martin Staš (Metrostav a.s.)
s poz natky z návrhu, zkoušení a výroby definitivního ostění –
segmentů z drátkobetonu. Ing. Štefan Ivor (Metrostav a.s.)
sdělil přítomným mnoho zajímavých postřehů z dosavadního
průběhu ražeb a nastínil i výhledy do nejbližší budoucnosti.
Na závěr vystoupil Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D. (GEOtest,
a.s.) s před náškou o systému a vý sledcích geotechnického
monitoringu, který probíhá nepřetržitě během výstavby.

Celkem se Tunelářského odpoledne zúčastnilo více než 60
osob. Vzhledem k tomu, že přednášky byly pořádány mimo
Prahu, lze tento počet považovat za velmi příznivý. Jednotlivé
prezentace jsou umístěny na webových stránkách CzTA
www.ita-aites.cz.

Ing. MARKÉTA PRUŠKOVÁ, Ph.D., 
pruskova@ita-aites.cz

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2015
TUNNEL AFTERNOON 3/2015

ČESKÁ REPUBLIKA
MODERNIZACE TRATI ROKYCANY – PLZEŇ 

V posledních měsících končícího roku 2015 a v prvních
dnech roku 2016 procházela Viktorie (konvertibilní tunelova-
cí stroj pro měkké a tvrdé horniny) prostředím komplikova-
ných geologických podmínek s nízkým nadložím. Ražby
v tomto úseku se podařilo úspěšně zvládnout díky pečlivé pří-
pravě a v předstihu provedených opatřeních, mezi které patři-
ly konstrukce z monolitických podzemích stěn pro bezpečný
vstup stroje do připravené odtěžovací komory a bezpečnostní
překlenutí místní komunikace (ulice Hlavní) mostním provi-
zoriem. 

THE CZECH REPUBLIC

MODERNISATION OF ROKYCANY – PLZEŇ RAILWAY 
TRACK SECTION 

During the last months of the ending year 2015 and the first
months of 2016, Viktorie (a convertible tunnel boring machine for
soft and hard rock) passed through an environment formed by
complicated geological conditions with a low overburden. The
contractor managed to cope with the excavation of the tunnel
successfully thanks to thorough preparation and measures imple-
mented in advance, among them structures from cast-in-situ diap-
hragm walls for the safe entry of the machine into the pre-prepared
extraction chamber and a safety crossing over a local road (Hlavní
Street) by a temporary bridge. 

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE
CURRENT NEWS FROM THE CZECH AND SLOVAK UNDERGROUND CONSTRUCTION 
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V neděli 10. ledna 2016 byl dosažen další z mezníků ražby
– třetí kilometr zhotoveného tunelu. Zároveň se stroj postupně
dostal do průzkumem očekávané oblasti tvrdých spilitů.
V prvním únorovém týdnu proto byly zahájeny plánované
práce na přestrojení tunelovacího stroje z režimu zeminového
štítu do režimu štítu skalního v principu stroje hardrock. 

Do svého konce spějí práce na výjezdovém portálu, který
musí být včas připraven pro prorážku stroje, jeho následnou
demontáž a postupné stěhování zpět k zahájení ražeb severní
tunelové trouby. Ze stejného důvodu se připravují také veške-
ré nutné konstrukce pro přijetí stroje na portálu vjezdovém.

Z vyhloubené středové šachty, která bude v budoucnu slou-
žit pro řízení technologie tunelů, byla již také vyražena část
mezitunelové propojky pořadového čísla šest.

DÁLNICE D8 – 0805 LOVOSICE – ŘEHLOVICE

Získáním stavebního povolení posledního úseku části trasy,
které umožňuje vybudovat zatím nerealizovaný most v trase
spojující právě portály obou tunelů Prackovice a Radejčín, se
začíná zpřesňovat i termín uvedení do provozu celého zbytko-
vého úseku dálnice, který v tuto chvíli osciluje někde kolem
konce roku 2016 a začátku roku 2017.

Z dokončovaných stavebních prací probíhá zabezpečení
a sanace zárubní zdi, kdy je proveden horní kotevní trám včet-
ně horninových kotev, které jsou napnuty na sílu 250 kN,
a provádí se práce na pilotové stěně ze samostatně stojících
pilot o průměru 1180 mm. 

Dále probíhají intenzivní práce na technologickém vybavení
obou tunelů, a to konkrétně na provozních souborech průjezd-
ního osvětlení v tunelu, servisní telefonní síti, uzavřeném tele-
vizním okruhu, elektrické požární signalizaci, elektronické
zabezpečovací signalizaci, SOS skříních v tunelu, informač-
ním rozhlasu a dopravním značení v tunelu.

Ing. BORIS ŠEBESTA, sebesta@metrostav.cz, 
Metrostav a.s.

PRŮZKUMNÁ ŠTOLA PRO RADLICKOU RADIÁLU
JIHOZÁPADNÍ MĚSTO – SMÍCHOV

Dne 12. 11. 2015 dokončila společnost Subterra a.s. ražbu
průzkumné štoly v předpokládané délce 850 m s jedno tý -
denním předstihem oproti harmonogramu. Následně po dokon-
čení ražeb byly z průzkumné štoly zahájeny další průzkumné
práce, které zajišťuje PUDIS a.s. Jedná se o průzkumné vrty
délky 50 až 75 m, a to jednak do předpolí průzkumné štoly
v severní tunelové troubě a především pak do oblasti druhé –
jižní tunelové trouby. Kromě geologického popisu vrtného
jádra s následnými laboratorními zkouškami mechaniky hor-
nin jsou zde ve vrtech prováděny i terénní presiometrické
zkoušky a také soubor geofyzikálních měření (seismika, geo-
radar, seismické prosvěcování mezi vrty). Souběžně s tím jsou
prováděny ve vybraných místech průzkumné štoly rozpěrné
statické zatěžovací zkoušky deskou a ze samotné průzkumné
štoly je též prováděn soubor geofyzikálních měření pro ověře-
ní přítomnosti krasových dutin v oblasti severní tunelové trou-
by. Ukončení těchto průzkumných prací je plánováno na konec
ledna 2016.

V závěru roku 2015 byl schválen Radou hl. města Prahy
záměr pro prodloužení průzkumné štoly (odbočení do JTT)
v délce 180 m. Práce na tomto prodloužení by mohly být zahá-
jeny koncem března, pokud se podaří do té doby zajistit veš-
keré potřebné podklady. 

REKONSTRUKCE TUNELU TEPLICE NAD METUJÍ

Původní Teplický tunel, který leží na železniční trati Trutnov
– Teplice nad Metují v CHKO Broumovsko, byl dokončen

Another excavation milestone was reached on Sunday the 10th

January 2016 – the third kilometre of the completed tunnel. At the
same time the machine gradually got to the area of hard spilite
expected by the survey. In the first week of February the planned
work on re-fitting the earth-pressure-balance-machine regime to
the to the hard-rock machine regime was commence.    

The work on the exit portal, which has to be prepared for the
TBM breakthrough, subsequent dismantling and gradual moving
back to start driving the northern tunnel tube on time, is coming to
the end. For the same reason even all structures necessary for
accepting the machine at the entrance portal are being prepared.  

Part of the cross cut sequential number six between the tunnel
tubes has been completed from the excavated mid-point shaft,
which will be used for controlling the equipment of the tunnels in
the future.  

D8 MOTORWAY – CONSTRUCTION LOT 805: 
LOVOSICE – ŘEHLOVICE

By obtaining the construction permit for the last section of the
route, which allows for constructing the till now not realised brid-
ge on the route connecting the portals of both tunnels (Prackovice
and Radejčín), the deadline for opening the entire remaining
motorway section to traffic, which is at the moment oscillating
somewhere between the end of 2016 and beginning of 2017, star-
ted to be refined.   

Of the construction work under completion, the support and
rehabilitation of revetment walls, where the upper anchorage beam
including ground anchors tensioned to 250kN have been finished
and the work on the contiguous pile retaining wall (pile diameters
of 1180mm) is underway.    

In addition, intense work proceeds on the equipment of both tun-
nels, concretely on operating units of the interior tunnel lighting,
the service telephone network, the closed circuit TV, the fire alarm
and detection system, the electrical security signalling, SOS boxes
in the tunnel, the public address system and the road signalling in
the tunnel. 

Ing. BORIS ŠEBESTA, sebesta@metrostav.cz, 
Metrostav a.s.

EXPLORATORY GALLERY FOR THE RADLICE RADIAL
ROAD FROM THE SOUTH-WESTERN SATELITE TOWN
AND SMÍCHOV 

On 12/11/2015, Subterra a.s. finished the excavation of the
exploratory gallery at the expected length of 850m, one week befo-
re the scheduled deadline. The survey operations carried out by
PUDIS a.s. commenced subsequently. They comprise 50 to 75m
long survey boreholes into the excavation gallery advance core in
the northern tunnel tube and, first and foremost, boreholes into the
area of the southern tunnel tube. Apart from the geological desc-
ription of bored cores with subsequent rock mechanics laboratory
tests, even field pressuremeter tests and a complex of geophysical
measurements (seismic, ground penetrating radar and seismic
tomography between boreholes) are conducted in the boreholes.
Transverse plate loading tests are conducted in selected locations
of the exploratory gallery concurrently and a complex of geophy-
sical measurements designed to verify the presence of karst caviti-
es is carried out in the area of the northern tunnel tube. The com-
pletion of these survey operations is planned for the end of January
2016.  

The intention for the exploratory gallery extension (branching to
the STT) at the length of 180m was approved by the Prague City
Council at the end of the year 2015. The work on this extension
could commence at the end of March, if all necessary documents
are successfully gathered till that time.    
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podle archivních materiálů v roce 1908 a byl proveden jako
jednokolejný železniční tunel délky 230 m. Ostění bylo reali-
zováno jako skládané z pískovcových bloků, stejně tak byly
provedeny i portálové stěny. Vzhledem k absenci izolace
a k místním geologickým podmínkám docházelo v průběhu
užívání k průsakům vody do tunelu, což uživateli způsobova-
lo komplikace zejména v zimních měsících tvorbou ledových
rampouchů. Z tohoto důvodu organizace SŽDC s.o. rozhodla
o provedení komplexní rekonstrukce celého díla. Tato spočívá
ve zvětšení tunelového profilu v celé jeho délce, a to jak na
výšku, tak i na šířku. Z původních konstrukcí tunelu tedy
nezůstalo nic zachováno. Ražba probíhala metodou NRTM
v celém profilu, provizorní ostění je provedeno ze stříkaného
betonu s KARI sítěmi a rámy BTX. Definitivní konstrukci
tunelu tvoří deštníková hydroizolace s bočními drenážemi
a železobetonové ostění.

Společnost Subterra a.s. převzala staveniště od objednatele
dne 10. 9. 2015. Ražby probíhaly přesně dva měsíce, a to
v průběhu října a listopadu. Již v polovině listopadu byly
z jižního portálu zahájeny práce na konstrukcích definitivního
ostění, 3. 12. 2015 byl vybetonován první blok klenby tunelu
a 26. 1. 2016 blok poslední. Je předpoklad, že do konce února
budou provedeny ostatní zbývající práce na definitivním ostě-
ní. Následovat budou dokončovací práce, kanalizace, vybave-
ní, přípojka elektro, osvětlení apod. V průběhu března provede
divize 3 společnosti Subterra a.s. pokládku železničního spod-
ku a svršku. Termín ukončení výluky na této části trati je sta-
noven na 31. 3. 2016.

Ing. JAN VINTERA, JVintera@subterra.cz, 
Subterra a.s.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
TUNEL ŠIBENIK

V uplynulých týždňoch prebiehali funkčné skúšky tunela
Šibeník vrátane priľahlého úseku diaľnice D1 Jánovce –
Jablonov, ktoré vyvrcholili 30. 11. 2015 slávnostným otvore-
ním celého diaľničného úseku a následným odovzdaním do
užívania motoristickej verejnosti. Takto vznikol ucelený úsek
diaľnice D1 v dĺžke 140 km od Ivachnovej po Prešov, ktorý
výrazne urýchlil prepojenie miest Bratislava – Košice a najmä
zvýšil bezpečnosť cestnej premávky na uvedenom dopravnom
ťahu.

TUNELY POĽANA A SVRČINOVEC

Na stavbe úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité súčasťou
stavby sú aj tunely Poľana (890 m) a Svrčinovec (445 m), ktoré
sa realizujú ako jednorúrové s obojsmernou prevádzkou
a samostatnou únikovou štôlňou.

Začiatok raziacich prác na západnom portáli bol 31. 7. 2014
a slávnostná prerážka sa konala dňa 7. 9. 2015. Z geologického
hľadiska sa daný tunel razil v ílovcoch a pieskovcoch
s nadložím od 8 do 64 m s pevnosťou hornín 0,2–3,9 MPa.

V súčasnosti prebieha betonáž sekundárneho ostenia tunela.
Ku dňu 28. 1 2016 bolo zrealizovaných 67 zo 75 blokov spod-
nej klenby, čo predstavuje 89 % a 36 zo 71 blokov hornej klen-
by, čo predstavuje 51 %.

Tunel Svrčinovec je jednorúrový tunel situovaný na začiat-
ku diaľničného úseku D3 Svrčinovec – Skalité a priamo 
nadväzuje na križovatkou Svrčinovec. Raziace práce začali 
30. 10. 2014 na západnom portáli. Tunel bol slávnostne prera-
zený 23. 6. 2015. Geológia na tomto tuneli bola v zložení ilov-
ce, silty a pieskovce s nadložím od 7 m do 23 m s pevnosťou
13 až 100 MPa.

TEPLICE NAD METUJÍ TUNNEL RECONSTRUCTION

The original Teplice tunnel lying on the Trutnov – Teplice nad
Metují railway track in the Broumovsko Nature Reserve, was
according to archive documents finished in 1908 and was realised
as a 230m long single-track railway tunnel structure.  The lining
was carried out as a segmental structure from sandstone blocks; the
portal walls were built in the same way. With respect to the absen-
ce of waterproofing and the local geological conditions, water see-
page to the tunnel occurred during the course of the tunnel usage,
which caused complications for the tunnel user, mainly in the form
of icicles developing during winter months. For that reason,
Railway Infrastructure Administration, state organisation, decided
that a comprehensive reconstruction of the entire working would
be carried out. The reconstruction lies in enlarging the tunnel pro-
file throughout its length, both in terms of the height and the width.
It means that nothing of the original tunnel structures has remained
preserved. The excavation of the whole cross-section was carried
out using the NATM; the tunnel lining consists of shotcrete, KARI
mesh and BTX support arches. The final tunnel structure is formed
by an umbrella-type waterproofing system with side drains and a
reinforced concrete lining.  

Subterra a.s. took the construction site over from the client on
10/09/2015. The excavation operations proceeded exactly two
months, in October and November. The work on the final lining
structures started from the southern portal already in the half of
November; the first and the last concrete blocks of the tunnel vault
were cast on 03/12/2015 and 26/01/2016, respectively. There is an
assumption that the other remaining work on the final lining would
be completed by the end of February. Finishing work, sewerage,
equipment, electrical connection, lighting etc. will follow. During
March, Division 3 of Subterra a.s. will lay the track bed and track-
work. The deadline for the end of closing this part of the track to
traffic is 31/03/2016. 

Ing. JAN VINTERA, JVintera@subterra.cz,
Subterra a.s.

THE SLOVAK REPUBLIC
ŠIBENIK TUNNEL

Functional testing of the Šibenik tunnel including the adjacent
Jánovce-Jablonov section of the D1 motorway was conducted
during the past weeks. They culminated on 30/11/2015 by the cere-
monial opening of the entire motorway section to traffic and sub-
sequent handing it over to be used by the motoring public. It gave
rise to the origination of a self-contained 140km long section of the
D1 motorway from Ivachnová to Prešov, which significantly acce-
lerated the travel between Bratislava and Košice and, first of all,
improved the safety of road traffic on the particular transport route.   

POĽANA AND SVRČINOVEC TUNNELS

Regarding the Svrčinovec– Skalité section of the D3 motorway,
the Poľana (890m) and Svrčinovec (445m) tunnels are also its
parts. They are being realised as single-tube structures with bidi-
rectional traffic and separate escape galleries.  

The tunnelling operations at the western portal of the Poľana tun-
nel commenced on 31/07/2014 and the breakthrough ceremony
took place on 07/09/2015. From the geological point of view, the
tunnel was driven through claystone and sandstone, with the over-
burden height ranging from 8m to 64m and the ground strength of
0.2-3.9MPa.  

At the moment, the work on the secondary tunnel lining is under-
way. As of 28/01/2016, 67 of the 75 blocks of the invert have been
finished (89%) and 36 of the total of 71 blocks of the upper vault
(51%) have been completed.   
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Na tuneli Svrčinovec bola ukončená betonáž sekundárneho
ostenia. V súčasnosti prebieha inštalácia obrubníkov, štrbino-
vých žľabov a káblovodov. 

Výstavbu úseku zabezpečuje združenie štyroch spoločností:
Váhostav – SK, a. s., Doprastav, a. s., Strabag, a. s., a Met -
rostav SK, a. s.

TUNELY OVČIARSKO A ŽILINA 

Na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
s dĺžkou 13,2 km sa nachádzajú dva diaľničné dvojrúrové tune-
ly: Ovčiarsko a Žilina. 

Tunel Ovčiarsko s dĺžkou 2367 m sa začal raziť 12. 9. 2014.
Ku dňu 28. 1. 2016 bolo vyrazených na severnej tunelovej rúre
zo západného portálu 1540,98 m a z východného portálu 
457 m, spolu to je 1998,44 m, čo predstavuje 87 % z razenej
časti STR dĺžky 2300 m.

K tomuto dátumu je na južnej tunelovej rúre vyrazených zo
západného portálu 1437,97 m a z východného portálu 77,51 m,
spolu to je 1515,48 m, čo predstavuje 65 % z razenej časti JTR
dĺžky 2320 m. V súčasnosti sa taktiež vykonávajú prípravné
práce pre realizáciu sekundárneho ostenia. Pri začatí raziacich
prác od východného portálu došlo k stabilitnému narušeniu
kotevného systému, čo si vyžiadalo sanáciu dotknutého úze-
mia a v dôsledku toho vznikol aj časový posun začiatku razia-
cich prác.

Z geologického hľadiska sa tunel razí v ílovcoch a pies -
kovcoch s nadložím od 0,5 m po 154,5 m s pevnosťou hornín
25–65 MPa. 

Na kratšom z tunelov Žilina dĺžky 687 m sa začalo
s raziacimi prácami 5. 11. 2014 na západnom portáli.
K dátumu 28. 1. 2016 bolo vyrazených na severnej tunelovej
rúre zo západného portálu 125,22 m, čo predstavuje 19 %
z razenej časti STR dĺžky 685,5 m a momentálne sa pripravujú
práce na razenie z východného portálu. Plánovaný začiatok
raziacich prác je 2. 2. 2016. 

Z geologického hľadiska je tunel razený v ílovcoch,
s lokálnym výskytom pieskovcov a v portálových častiach
s výskytom štrkových terás. Nadložie sa pohybuje od 14,1 m
do 38,9 m a pevnosťou 0,5–25 MPa.

Stavbu realizuje združenie Doprastav, a. s., Váhostav – SK,
a. s., Strabag, a. s. a Metrostav SK, a. s.

TUNEL ČEBRAŤ

Súčasťou diaľničného úseku D1 Hubová – Ivachnová je
dvojrúrový tunel Čebrať (1994 m).

V uplynulých mesiacoch boli diagnostikované neobvyklé
problémy so stabilitou územia na západnom portáli tunela
Čebrať a nadväzujúcom úseku diaľnice, ktoré si pravdepodob-
ne vyžiadajú rozsiahle zmeny v technickom riešení. Z tohto
dôvodu sú v súčasnosti práce na tomto tuneli pozastavené.
Razenie sa realizovalo len z východného portálu a v súčasnosti
je vyrazených cca 8 % dĺžky tunela. Z geologického hľadiska
sa tunel nachádza vo vápencoch a slieňovcoch s nadložím od
0–393 m s pevnosťou 5–63 MPa. 

Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHL ŽS, a. s.,
a Váhostav – SK, a. s.

TUNEL VIŠŇOVÉ

Razenie tunela Višňové (7500 m), ktorý je súčasťou úseku D1
Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala začalo v apríli 2015.

V súčasnosti prebieha razenie od oboch portálov. Od západ-
ného portálu je vyrazených 572 m severnej tunelovej rúry
a 346 m južnej tunelovej rúry. Od východného portálu je vyra-
zených 455 m severnej tunelovej rúry a 251 m južnej tunelo-
vej rúry. Celkovo je teda na konci januára 2016 vyrazených
1624 m, čo predstavuje takmer 11 % z celkovej dĺžky razených
tunelových rúr. Okrem razenia tunelových rúr sa od oboch por-
tálov razia aj priportálové úseky odvodňovacej štôlne, ktorá po
dokončení bude slúžiť ako hlavný zberač horninovej vody. 

The Svrčinovec tunnel is located at the beginning of the
Svrčinovec – Skalité section of the D3 motorway. It is directly con-
nected to the Svrčinovec intersection. The tunnel excavation at the
western portal started on 30/10/2014. The breakthrough celebrati-
on was held on 23/06/2015. The geology the tunnel was driven
through comprised claystone, silt and sandstone with the strength
ranging from 13 to 100MPa. The overburden was 7 – 23m high. 

The casting of the concrete secondary lining of the Svrčinovec
tunnel has been finished. Currently, kerbs, slotted drains and cab-
leways are being installed.    

The contractor for this section is a consortium of four compani-
es: Váhostav – SK, a. s., Doprastav, a. s., Strabag, a. s., and
Metrostav SK, a. s. 

OVČIARSKO AND ŽILINA TUNNELS

As far as the 13.2km long Hričovské Podhradie – Lietavská
Lúčka section of the D1 motorway is concerned, there are two
twin-tube motorway tunnels on it: Ovčiarsko and Žilina. 

The excavation of the 2367m long Ovčiarsko tunnel started on
12/09/2014. As of 28/01/2016, the excavation of the 1540.98m
long section of the northern tunnel tube has been completed from
the western portal, whilst the excavation of the 457m long section
has been finished from the eastern portal; in total, it makes up
1998.44m, it means 87% of the 2300m long mined part of the NTT.    

As of this date, the excavation of 1437.97m  and 77.51m long
sections of the southern tunnel tube from the western and eastern
portals, respectively, have been finished, i.e. together 1515.48m,
which represents 65% of the 2320m long mined part of the STT.
Currently, the preparatory operations for the realisation of the
secondary lining are also underway. When the tunnelling work
commenced from the eastern portal, the stability of the anchoring
system got disturbed. It required the rehabilitation of the area in
concern. As a result, the commencement of the tunnelling operati-
on was delayed. 

From the geological point of view, the tunnel is driven through
claystone and sandstone with the overburden height ranging from
0.5 to 154.5m and the rock strength from 25-65MPa.   

Regarding the shorter of the Žilina tunnels (687m long), the
excavation started on 05/11/2014 at the western portal. As of
28/01/2016, 125.22m of the northern tunnel tube excavation has
been finished from the western portal, which represents 19% of the
685.5m long mined part of the NTT. At the moment the preparati-
on for the tunnel excavation from the eastern portal is underway.
The commencement of driving the tunnel is planned for
02/02/2016.  

From the geological point of view, the tunnel is being driven
through claystone with local occurrence of sandstone and, in por-
tal sections, with the occurrence of gravel terraces. The overburden
height varies between 14.1m and 38.9m and the rock strength vari-
es between 0.5 and 25MPa.  

A consortium consisting of Doprastav, a. s., Váhostav – SK, a. s.,
Strabag, a. s. and Metrostav SK, a. s. is the contractor. 

ČEBRAŤ TUNNEL

The twin-tube Čebrať tunnel (1994m) is part of the Hubová –
Ivachnová section of the D1 motorway. 

Unusual problems with the stability of the area at the western
portal of the Čebrať tunnel and the adjacent motorway section were
diagnosed during the past months. They will probably require
extensive changes in the technical solution. For that reason the
work on this tunnel is currently suspended. The tunnel was driven
only from the eastern portal; the excavation of ca 8% of the tunnel
length has been finished. From the geological point of view, the
tunnel is found in limestone and marlstone, the height of the over-
burden ranges from 0-393m and rock strength from 5-63MPa.      
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Razičskou metódou je plnoprofilové razenie podľa prístupu
ADECO – RS, ktorý je na Slovensku použitý prvýkrát. Od zá -
padného portálu prebieha razenie vo vápencoch a dolomitoch,
kým od východného portálu v granodioritoch, ktoré tvoria pri -
bližne 70 % geologickej skladby masívu.

Zhotoviteľom diaľničného úseku je združenie firiem Salini
Impregilo S.p.A a Dúha, a. s.

Ing. MILAN MAJERČÍK, milan.majercik@ndsas.sk, 
NDS, a. s.

TUNEL POVAŽSKÝ CHLMEC

Tunel je součástí dálnice D3 v úseku Žilina (Strážov) – Žili-
na (Brodno). Ražen je pomocí NRTM. Ražba tunelu byla
zahájena ze střední jámy v únoru 2015, od západního portálu
pak v březnu 2015. Jižní tunelová trouba v délce ražené části
2120,5 m byla slavnostně proražena 28. 1. 2016 (obr. 1). Tím
došlo k úplnému propojení západního a východního portálu.
Do poloviny února 2016 byla jižní tunelová trouba vyražena
v celé délce v plném profilu. Standardně se deformace výru-
bu pohybovaly do 10 mm, výjimečně byla naměřena defor-
mace 45 mm. V severní tunelové troubě se čelba kaloty k 4. 2.
2016 nacházela ve staničení TM 1870 a do prorážky zbývalo
vyrazit 367 m. Úsek mezi západním portálem a střední jámou
byl již v plném profilu vyražen. V obou troubách probíhá pro-
filace primárního ostění a příprava podkladu pro instalaci
hydro izolační fólie. Od západního portálu se rozběhl stavební
proud definitivního ostění. Jedná se o betonáž patek, instalaci
hydroizolačního souvrství, montáž samonosné výztuže
a betonáž definitivního ostění po blocích délky 12,5 m. Pro
zamezení tepelného šoku po odbednění jsou v obou tunelo-
vých troubách za bednícím vozem nasazeny klima vozy
v délce dvou bloků betonáže, které omezují riziko vzniku trh-
lin zejména v nevyztužených úsecích ostění a chrání kon-
strukci před nadměrným vysycháním. Úsek nevyztuženého
ostění začíná v jižní tunelové troubě blokem č. 11, v severní
tunelové troubě blokem č. 13. Zhotovitelem tunelu je
HOCHTIEF CZ a.s.

Ing. LIBOR MAŘÍK, 
libor.marik@hochtief.cz

The construction contractor is a consortium consisting of OHL
ŽS, a. s., and Váhostav – SK, a. s.

VIŠŇOVÉ TUNNEL

The excavation of the Višňové tunnel (7500m), which is part of
the Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala section of the D1
motorway, commenced in April 2015.  

Currently the excavation proceeds from both portals. From the
western portal, the excavation of 572m and 346m long sections is
finished in the northern and southern tunnel tubes, respectively.
From the eastern portal, the excavation of 455m and 251m long
sections, respectively, are finished in the northern and eastern tun-
nel tubes. In total, 1624m of tunnel excavation has therefore been
finished as of the end of January. It represents nearly 11% of the
total length of the mined tunnels. Apart from the tunnel tubes, the
portal sections of the drainage gallery are being driven from both
portals. After its completion, the gallery will serve as the main col-
lector of groundwater.       

The full-face driving technique according to the ADECO-RS
approach will be used, for the first time in Slovakia. From the wes-
tern portal, the excavation runs through limestone and dolomite,
whilst from the eastern portal, it runs through granodiorite, which
forms approximately 70% of the geological structure of the massif.    

The contractor for this motorway section is a consortium consis-
ting of Salini Impregilo S.p.A and Dúha, a. s. 

Ing. MILAN MAJERČÍK, milan.majercik@ndsas.sk, 
NDS, a. s.

POVAŽSKÝ CHLMEC TUNNEL

The tunnel is part of the Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) section
of the D3 motorway section. It is driven using the NATM. The tun-
nel excavation started from the mid-point construction pit in
February 2015, whilst from the western portal it started in March
2015. The breakthrough celebration at the southern tunnel tube,
with the mined part 2120.5m long, was held on 28/01/2016 (see
Fig. 1). It meant completion of the interconnection of the western
portal with the eastern portal. The complete excavation of the sout-
hern tunnel tube full cross-section was finished by the half of 2016.
The deformations ranged up to 10mm as a standard; deformation
of 45mm was measured only exceptionally. In the northern tunnel
tube, the top heading face was located at tunnel chainage m 1870
on 04/02/2016 and 367m of excavation remained to be completed
to reach the breakthrough. The excavation of the section between
the western portal and the mid-point construction pit has already
been completed full-face. Profiling of the primary lining and the
preparation of the substrate for the installation of the waterproofing
membrane is underway in both tunnel tubes. The streamlined con-
struction process of installing the final lining started from the wes-
tern portal. It comprises casting of concrete footings, installation of
waterproofing layers, assembly of self-supporting concrete rein-
forcement and casting of the final concrete lining in 12.5m long
blocks. Air-conditioning cars at the length of two concrete casting
blocks are installed in both tunnel tubes behind the travelling form-
work units to prevent a thermal shock after stripping the formwork.
They reduce the risk of the development of cracks, first of all in the
unreinforced concrete lining sections, and protect the structure
against excessive drying. The unreinforced concrete lining starts
behind blocks No. 11 and No. 13 in the southern and northern tun-
nel tubes, respectively. The tunnel construction contractor is
HOCHTIEF CZ a.s.

Ing. LIBOR MAŘÍK, libor.marik@hochtief.cz

Obr. 1 Tunel Považský Chlmec, slavnostní prorážka jižní tunelové trouby 
28. ledna 2016
Fig. 1 Považský Chlmec tunnel, southern tube breakthrough celebration on
28/01/2016

foto/photo courtesy of Ing. Libor Mařík
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