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V letech 2005–2007 zajišťoval pro Ministerstvo dopravy
a Evropskou unii ve sdružení s anglickou fy Fabermaunsell
supervizní činnost pro ražby tunelu Libouchec, kde se výrazně
podílel na prosazení první nearmované sekundární obezdívky
silničního tunelu v České republice, a tím na značných úspo-
rách času výstavby a nákladů.

Od roku 2006 organizuje a řídí monitoring hloubených tune-
lů stavby Malovanka v severním předpolí Strahovských tunelů
a monitoring při probíhající ražbě odvodňovací štoly pod jižní
částí Strahovských tunelů. Současně se podílí investorsky
a projektově na zahájení ražby průzkumné štoly Radlické radi-
ály. To se očekává ve 4. čtvrtletí 2011 a bude startem největší
pražské tunelové stavby v nastávajících deseti letech.

Jubilant je od roku 1994 autorizovaným inženýrem v oboru
geotechnika a dopravní stavby a autorem desítek odborných
článků a příspěvků na českých i mezinárodních konferencích
a kongresech. V nich vždy konkrétně uváděl změřené hodnoty
a závěry z toho plynoucí a nebál se publikovat i nákladové
údaje spojené se stavbami a s monitoringem, což nebývá 
obvyklé.

Jako koncepční a trvale použitelné lze hodnotit zejména člá-
nek Monitoring tunelu Mrázovka z pohledu investora v čas.
Tunel/2002 a referát na konferenci Podzemní stavby Praha
2003 se sumarizací výsledků deformací nad velkoplošnými
tunely, které byly do té doby realizovány (Sborník s. 316–317). 

V roce 2007 byl členem vědecké rady 33. světového kongre-
su v Praze a podílel se na řešení dílčích sekcí jednání.

Ing. Kolečkář však nežil jen prací, aktivně sportoval jako
hráč košíkové a rugby a rekreačně provozoval i další sporty.
V rodině má radost ze tří vnoučat. Trojka je mu osudná, jako tři
prošlá zaměstnání a tři velké stavby, na které rád vzpomíná –
podchod Václavské náměstí, Strahovský tunel a tunel
Mrázovka. 

Osobně jsem s Mirkem Kolečkářem spolupracoval od roku
1973 na mnoha akcích. Vždy jsem si u něho cenil vysokého
pracovního nasazení, výborné organizace práce, důrazu na
logické myšlení i zdravého sebevědomí. V soukromí je Mirek
dobrým společníkem s mnoha zájmy a se smyslem pro humor.
V jeho přítomnosti nikdy není nuda.

Přejeme jubilantovi, aby mu vydržel pracovní elán i nadále
a aby se v plném zdraví dočkal zahájení další velké stavby –
tunelu Radlice, na jehož přípravě se v současné době podílí.

ING. JAROSLAV NĚMEČEK, SATRA, s. r. o.

From 2005 to 2007, he worked with the British company Fabermaunsell on
supervision of the Libouchec tunnel construction for the Ministry of Transport
and for the European Community; he significantly contributed to promotion
of the first plain concrete secondary lining of a road tunnel in the Czech
Republic, which resulted in considerable construction time and cost savings.

Since 2006, he has organized and managed monitoring of the Malovanka
cut-and-cover tunnels in the northern forefield of the Strahov tunnels and
monitoring of drainage gallery excavation under the southern section of the
Strahov tunnels. He also works as the representative of investor and desig-
ner in commencement with excavation of an exploratory gallery for the
Radlická radial. The works are expected to start during the 4th quarter of
2011 and they will represent the beginning of the largest tunneling project in
Prague for the next ten years.

Since 1994, he has been a certified engineer in the field of geotechnical
engineering and transport structures. He has published dozens of professional
articles and has contributed at both Czech and international conferences and
congresses. He always published specific measured values and resulting conc-
lusions. He was not afraid to publish any cost information connected with con-
struction projects and monitoring although such transparency is unusual.

His most important publications include his conceptual and timeless paper
Monitoring tunelu Mrázovka z pohledu investora (Mrázovka Tunnel
Monitoring from the Perspective of the Investor), which was published in
Tunel magazine in 2002 and his presentation given at the Podzemní stavby
Praha 2003 (Underground Projects, Prague, 2003) conference where he
summarized the results of deformations over large-diameter tunnels com-
pleted by then (Proceedings, pages 316–317). 

In 2007, he became a member of the scientific committee of the 33rd
World Congress in Prague. He participated in preparation and discussions
addressing specific sections.

Ing. Kolečkář does not live only for his work. He was formerly an active
basketball and rugby player, and also enjoyed other sports and leisure acti-
vities. He is proud of his three grandchildren. The number three is signifi-
cant for him - he has held three jobs, he worked on three major projects that
he likes to remember – the Wenceslas Square subway, Strahovský tunnel,
and Mrázovka tunnel. 

I have personally worked with Mirek Kolečkář on numerous projects
since 1973. I have always appreciated his deep commitment, excellent work
organization, emphasis on logical thinking, and healthy self-confidence.
Among his friends, Mirek is a good companion with many interests and a
good sense of humor. No one gets bored when he's around.

We wish him endless enthusiasm for his work and hope that he will be
around to see the opening of another great project – Radlice tunnel which he
is currently helping to prepare.

ING. JAROSLAV NĚMEČEK, SATRA, s. r. o.

MALEŠICKÝ TUNEL V PRAZE
MALEŠICKÝ TUNNEL, PRAGUE

Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB 
FROM THE HISTORY OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS 

The Malešický tunnel goes under the Tábor hill in Prague (fig.
1). The freight route from Libeň to Vršovice, between the stati-
ons of Praha Libeň and Praha Malešice, passes through it. The
tunnel was built between 1914 and 1919, it is 358 m long and
8.7 m wide. The driving took place from both portals at the same
time. On the northern side, towards Libeň (as is usual for the
majority of older tunnels on Czech Railway lines), a modified
Austrian tunnelling method was used with a lower directional
gallery, which was mined into an upper (vault) gallery. On the
southern side, Malešice, the above-mentioned modified Austrian
method was used, as well as the Belgian tunnelling method.
Driving took place in greywacke Ordovician shale, sometimes
with inserts of quartz sandstones and quartzite of the Letná

Formation ([3], fig. 2). During driving, problems arose as a result
of unsuitable geotechnical properties of the given (significantly
tectonically damaged) formation on the northern side, as well as
the relatively abundant water sources.

The idea of the paper is to remember the mastery of our prede-
cessors, who managed to build this railway tunnel even during
the enormously complex economic period of World War I, in dif-
ficult geotechnical conditions. It has served its purpose for
almost 100 years. 

Do rukou jednoho z autorů tohoto příspěvku se čirou náhodou
dostala velice zajímavá medaile z období 1. světové války: „Na
paměť proražení tunelu pod vrchem Táborem…“ (obr. 5). A odtud
již vedla cesta k bližšímu seznámení se s nepříliš povědomým
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Celková délka nákladní spojky z Libně do Vršovic činí asi
7,5 km. Tunel byl vybudován v letech 1914 až 1919, jeho délka
dosahuje 358 m při šířce 8,7 m. V severním předpolí tunelu je
trať vedena cca 400 m dlouhým a až 20 m hlubokým zářezem.
Ražba probíhala současně z obou portálů. Na severní straně
směrem k Libni byla použita (tak jako u naprosté většiny star-
ších tunelů na tratích ČD) modifikovaná rakouská tunelovací
metoda s dolní směrovou štolou, která byla rozfárána do horní
(stropní) štoly. Na jižní, malešické, straně byla použita jak již
výše uvedená modifikovaná rakouská metoda, tak rovněž
i tunelovací metoda belgická. Ražení probíhalo v drobových
ordovických břidlicích, místy s vložkami křemenných pískovců
a křemenců letenského souvrství ([3], obr. 2). Během ražení se
vyskytly potíže vyplývající jak z nepříznivých geotechnických
vlastností uvedeného (výrazně tektonicky porušeného) souvrst-
ví na severní straně, tak i z poměrně vydatných přítoků vody.
Rubanina z tunelu stejně jako hornina ze zářezu byly využity ke
stavbě železničního tělesa při přemostění říčky Rokytky, resp.
deponovány v její nivě. Tunel byl dílem stavební firmy
Ing. Vladimír Vlček z Královských Vinohrad. Poutavou krátkou
reportáž o stavbě otiskl v roce 1915 časopis Český svět – obr. 3
[2]. Velmi zajímavý je i dobový snímek z výstavby jižního por-
tálu tunelu na obr. 4 [1]. Vlastní tunelovací práce byly ukonče-
ny v březnu 1917 a do provozu byl tunel uveden v červnu 1919.
Jedinou zásadní modernizací předmětného traťového úseku
a potažmo i Malešického tunelu byla elektrifikace v roce 1951.

Jak je už zmíněno v úvodu příspěvku, podnětem k našemu
pátrání po historii tohoto polozapomenutého železničního tune-
lu byla uvedená pamětní medaile. Následovala dobová zmínka
v časopise Český svět z roku 1915 [2]. Největší objev se pak
skrýval v archivu fy SŽDC v Praze Holešovicích. Kromě evi-
denčního listu Malešického tunelu se zde v papírových deskách
uchovaly původní pečlivou rukou prokreslené návrhy obou por-
tálů a jednotlivých typů obezdívky tunelu [6]. Při opatrném roz-
kládání věkem zažloutlých, v pravém slova smyslu až umělec-
kých děl tehdejších tunelových inženýrů, kteří přibližně před
sto léty navrhovali podzemní stavby na obdobných základních
principech jako dnes, si člověk uvědomuje, že zákonitosti jako
horninový tlak (tlačivost hornin), vliv tektonického porušení
a zvodnění horninového masivu na stabilitu nezajištěného výru-
bu apod. jsou pořád stejně aktuální. Vedle části výkresové pro-
jektové dokumentace tunelu se dochovala rovněž i další bada-
telsky cenná historická perla spojená s touto stavbou. Jedná se
o „Zprávu o vyšetření geologických poměrů tunelu Tábor ve
st. km 3 070–3 400 na železniční spojce Libeň – Nusle“ od hor-
ního státního rady Ing. Maxe Singera z Vídně, vydanou v roce
1914 [6]. Lze bez nadsázky říci, že se jedná o plnohodnotný
inženýrskogeologický posudek pro přípravu projektu tunelu,
vycházející jak z geologických map, místní geologické doku-
mentace, tak i ze zkušeností z ražeb tehdejších tunelů v obdobné
geologii. Na základě z geologického zhodnocení byla trasa
navrhovaného tunelu rozdělena do úseků podle navrhovaného
typu obezdívky tunelu. Vedle portálových úseků byla navržena
obezdívka s lehkým tlakovým profilem na délce úseku 54 m,
obezdívka s těžkým tlakovým profilem obezdívky na dl. 230 m
a v poruchových zónách horninového masivu byla navržena
obezdívka s těžkým tlakovým profilem a spodní klenbou (úsek
40 m). Takže vedle historie navrhování podzemních staveb jsme
nahlédli i do historie inženýrské geologie v podzemním stavi-
telství.

Již v úvodu zmíněným a velmi zajímavým artefaktem připo-
mínajícím výstavbu Malešického tunelu je i nositelná bronzová
medaile (obr. 5). Na jejím aversu je velmi realisticky znázorně-
na prolomená směrová štola, nad kterou si podávají ruce dvě
múzy. Levá (heraldicky) z nich přitom drží v ruce jeden ze sta-
vovských symbolů – olejový tunelářský kahanec. Pod počvou,

železničním tunelem v Praze. Tento tunel je dnes v databázi
železničních tunelů na území ČR pojmenován jako Malešický.

Malešický tunel prochází v Praze pod vrchem Tábor (obr. 1).
Je jím vedena nákladní spojka z Libně do Vršovic, mezi stani-
cemi Praha Libeň a Praha Malešice. Důvodem poměrně malé
znalosti jeho existence je s nejvyšší pravděpodobností to, že byl
původně určený výhradně pro nákladní dopravu a osobní vlaky
jím projížděly jen výjimečně. A to jen v případech, kdy
z důvodu traťových výluk jím musela být vedena objízdná trasa.
Další zajímavostí stavebně dvoukolejného tunelu je to, že
z malešické strany do něj vedou dvě koleje, zatímco z libeňské
jen jedna. Vysvětlení je jednoduché: Tunel byl původně vybu-
dován jako dvoukolejný, ale probíhá jím pouze jedna kolej.
V části tunelu směrem k Malešicím byla položena za druhé svě-
tové války (v roce 1944) výtažná kolej z Malešic, která je však
nyní odpojena. Kolej končící v tunelu se používala jako výtaž-
ná při posunu z malešického nádraží [1], [5].

Obr. 1 Situace vedení Malešického tunelu v Praze [4]
Fig. 1 The layout of the Malešický tunnel in Prague [4]

Obr. 2 Výřez z inženýrskogeologické mapy Prahy M 1:5 000, list 4-1 [3]
Fig. 2 Cut of the engineering geology map of Prague 1:5000, sheet 4-1 [3]
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na které múzy stojí, je uveden následující nápis: NA PAMĚŤ
PROTAŽENÍ TUNELU POD VRCHEM TÁBOREM R. 1915
VĚNUJE PODNIKATEL STAVEB ING. VLAD. VLČEK. Na
reversu medaile je opět mimořádně realisticky a v pravém slova
smyslu i edukačně zobrazen řez pro tehdejší dobu charakteristic-
kou obezdívkou tunelu s prolomenou směrovou štolou. Velmi
sugestivně zde působí hornina vystupující v obnažené čelbě. Po
obvodu medaile je potom veden následující text: STAVBA

SPOJ. DRÁHY Z LIBNĚ K VRŠOVICŮM DLE PROJEKTU
ŘEDITELSTVÍ CK STÁT. DRAH V PRAZE. Na horní hraně
medaile je přiletováno kruhové ouško. Závěs (stužka, točená
šňůrka…) se nedochoval. Na aversu je signatura medailéra, na
reversu signatura zhotovitele. Takováto nositelná medaile je
v našich poměrech mimořádně neobvyklá a autoři článku mohou
potom jen spekulovat, zda se na jejím zhotovení a následném
udělování zásadním způsobem nepodepsala právě doba 1. světo-
vé války, kdy po vzoru oceňování aktuálních válečných zásluh
byla ve 2. roce války obdobně oceněna i zásluha na poli výstav-
by c. k. státní dráhy v zázemí.

Nález historických dokumentů spojených s Malešickým tune-
lem (tunelem pod vrchem Tábor v Praze) přímo vyzývá vypravit

Obr. 3 Z nové spojovací dráhy Vršovice – Libeň (Český svět, 1915) [2]
Fig. 3 From the new connecting line, Vršovice – Libeň (Český svět, 1915) [2]

Obr. 4 Dobový snímek z výstavby jižního portálu Male šic kého tunelu [1]
Fig. 4 Period shot from the construction of the southern portal of the
Malešický tunnel [1]

Obr. 5 Medaile „Na paměť proražení tunelu pod vrchem Táborem…“, 1915,
bronz 30 x 30 mm
Fig. 5 Medal to commemorate the breakthrough of the tunnel under the
Tábor hill..., 1915, bronze, 30 x 30 mm
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se za touto dopravní stavbou, skrytou
v prostředí malešických ohrad a skladů
v bezprostřední blízkosti areálu bota-
nické zahrady – v prostředí, které na vás
dýchne až skoro „hrabalovskou“ poeti-
kou. A navíc, téměř na závěr, i dobrá
zpráva: Dnes lze každou sobotu či nedě-
li osobním vlakem projet tímto tunelem
(mezi stanicemi Praha – Hostivař a Pra -
ha – Libeň) v rámci pražské integrova-
né dopravy.

A vlastním závěrem lze pouze připo-
menout mistrovství našich předků,
kteří dokázali i během hospodářsky
nesmírně složitého období 1. světové
války postavit v ne leh kých geotechnic-
kých podmínkách Ma le šic ký železniční
tunel. Tunel, který již téměř 100 let
úspěšně slouží svému účelu, ostatně
stejně jako naprostá většina ostatních tunelů na našich železnič-
ních tratích.

DOC. ING. VLADISLAV HORÁK, CSc.,
horak.vl@fce.vutbr.cz, 

Ústav geotechniky FAST VUT Brno, 
RNDr. RADOVAN CHMELAŘ, Ph.D., 

radovan.chmelar@pudis.cz, PUDIS, a. s.
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Obr. 6 Projekt jižního portálu [6]
Fig. 6 Southern Portal design [6]

RAŽENÍ TRAŤOVÝCH TUNELŮ PRSTENCOVOU METODOU NA TRASE I.C PRAŽSKÉHO METRA
DRIVING RAIL TUNNELS USING THE RING METHOD ON THE I.C LINE OF THE PRAGUE METRO

In 1967, on the recommendation of Soviet experts, it was
decided that “underground sections of the tram lines” would
not be built in the centre of Prague, but separate metro lines
would be built instead. At that time, Czech tunnel builders were
given the task of building on line I.C1, using a conventional
method, the pair of driven track tunnels in the sections from
Muzeum to the station IP Pavlova (340 m plus 372 m), from the
station IP Pavlova to Nuselský Most (2 x 447 m), from Náměstí
Hrdinů to Pankrác station (2 x 587 m) and from Budějovická to
Kačerov stations (2 x 573 m). The Soviet experts recommended
their widely used and trusted ring method to us for driving
track tunnels.

The ring method was one of the conventional driving met-
hods. It connects experience from driving using classical met-
hods and timbering and traditional driving using steel equip-
ment (or reinforcement), regularly used in mine passages. The
principle of the ring method is based on excavating a short cut
with a full cross-section, and its rapid fitting with a ring of per-
manent lining including filling out the area behind the lining.
The aim was to proceed so fast to have no or only minor supp-
lementary measures to extend, or ensure safety and the neces-
sary period of stability of an unsecure excavation cut.

To drive Prague’s metro tunnels using the ring method, the
mechanisms available at the time were used, primarily driving
machines (erectors) from the USSR, and later machines of the
Czech origin. Lining segments positioned with the erectors and
non-mechanised shields consisted either of cast-iron lining seg-
ments or reinforced concrete parts. When driving the track
tunnels, the height and width of the excavation was only
around 5.6 m, so the overbreaks from the face, or even the cei-
ling with higher overburden, did not usually threaten the stabi-
lity of the overburden and built-up area. All the same, it was
necessary to seek suitable measures to increase or secure safe-
ty and the necessary period of stability for the non-fitted secti-
on of the stope. 

Když bylo v roce 1967 na doporučení sovětských expertů
rozhodnuto nebudovat v centru Prahy „podzemní úseky tram-
vajových tratí“, nýbrž rovnou budovat separátní trasy metra,
bylo stanoveno vybudovat jako prvý úsek trasy metra
z Florence do stanice Kačerov, dnes označený jako I.C1. Tehdy
byli tuneláři postaveni před úkol vybudovat na trase I.C1 kon-
venční metodou ražené dvojice traťových tunelů v úsecích od
Muzea ke stanici I. P. Pavlova (340 m+372 m), od stanice
I. P. Pavlova k Nuselskému mostu (2x447 m), od náměstí
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Hrdinů ke stanici Pankrác (2x587 m) a ze stanice Budějovická
do stanice Kačerov (2x573 m). Sovětskými experty nám byla
doporučena u nich široce užívaná a osvědčená prstencová
metoda ražení traťových tunelů.

Prvé dva ražené traťové úseky razil o. p. Vojenské stavby
pomocí sovětských razicích erektorů, a tunely vystrojoval
skládaným ostěním převážně z litinových tybinků, dodáva-
ných ze SSSR. Druhé dva úseky tunelů razil n. p. Výstavba
kamenouhelných dolů Kladno pomocí vlastní razicí soupravy
a vystrojoval je skládaným ostěním ze železobetonových dílců
vlastní výroby. Organizace razicích prací vycházela z roz -
hodnutí, že staveništní doprava v podzemí bude zajištěna zpra-
vidla dvoukolejnou drážkou a svislou dopravou těžní šachtou
s těžním „důlním zařízením“.

HISTORIE VÝVOJE PRSTENCOVÉ METODY

Prstencová metoda je jednou z konvenčních metod ražení.
Navazuje na zkušenosti z ražeb klasickými metodami s výdře-
vou a na tradiční ražení s ocelovou výstrojí (resp. výztuží),
běžně užívanou v důlních chodbách. Pro ražby delších traťo-
vých tunelů podzemních drah, resp. meter, bylo třeba postupo-
vat při ražbě zpravidla porubem (na plný průřez) a s jedinou
čelbou. To vyžadovalo cyklický postup ražení (tj. vyrubání
záběru včetně jeho vystrojení) s využitím dočasné (krátkodobé)
stability soudržných a skalních hornin a rychlé zabudování
trvalé výstroje výrubu. Pokud se při ražení (bez použití štítu)
osazuje v provedeném záběru již skládané ostění z pre -
fabrikovaných segmentů, pak se razí prstencovou metodou.

ZÁSADY RAŽENÍ PRSTENCOVOU METODOU

Princip prstencové metody spočívá ve vyrubání krátkého
záběru v plném průřezu a v jeho rychlém vystrojení prstencem
trvalého skládaného ostění včetně vyplnění rubu za ostěním.
Snahou je postupovat tak rychle, aby nebyla nutná pokud
možno žádná, nebo jen malá doplňující opatření pro prodlou-
žení, resp. zajištění bezpečnosti a potřebné doby stability neza-
jištěného záběru výrubu.

Doba stability vyrubaného záběru je značně ovlivněna řadou
faktorů, např.:

•  horninovými poměry (geologickými a geotechnickými
vlastnostmi horninového prostředí),

•  hydrogeologickými poměry,
•  velikostí průřezu výrubu,
•  délkou záběru výrubu,
•  způsobem rozpojování horniny při ražbě apod.
Potřebnou dobu stability nezajištěného záběru výrubu určuje

vedle kvalifikace personálu:
•  dostupná mechanizace razicích prací,
•  organizace razicích prací,
• dostupné a nasazení schopné pomocné metody pro prodlou -

žení nebo zajištění potřebné doby stability záběru výrubu.
Všechny tyto faktory pak mají za následek řadu úprav základ-

ní zásady ražení podle aktuálních podmínek a nasazených dopl-
ňujících opatření.

SOVĚTSKÉ RAZICÍ UKLADAČE

Pro ražbu tunelů pražského metra prstencovou metodou byly
vedle horninových poměrů rozhodující dostupné mechanizmy,
zejména razicí ukladače (erektory) dodané ze SSSR. Tyto ukla-
dače byly určeny do skalního horninového prostředí, rozpojo-
vaného především trhavinami, a proto byly velmi robustní. Při
ražbách se postupně poznávaly jak přednosti, tak některé nedo-
statky této metody, nasazených mechanizmů i užívaných typů
skládaného ostění.

STRUČNÝ POPIS UKLADAČE 

Razicí ukladač byl složen ze dvou plošin, tvořených ocelo-
vými rámy, o celkové délce cca 14 m. Na přední silně dimen-
zované plošině byla výsuvná a otočná ruka ukladače umístěna
asi uprostřed výrobního průřezu. Tato přední plošina se pohy-
bovala kráčením po drahách na spodu nohou její rámové kon-
strukce, zpravidla pouze směrem kupředu. V úrovni osy ruky
byly po obou stranách umístěny kupředu výsuvné pracovní plo-
šiny, ze kterých byl ručně odtrháván rozvolněný líc výrubu po
odstřelu, případně dosbíjen požadovaný obrys výrubu a vrtán
záběr dalšího odstřelu. Tyto plošiny při ukládání tybinků
(dílců) musily být staženy, aby uvolnily prostor pro otáčení
ruky. Těsně pod klenbou ostění tunelu byly na přední plošině
umístěny výsuvné podpěrné nosníky, které podpíraly horní
dílce ostění do doby uzavření prstence a jeho aktivace. Pro
ochranu před rozletem kamenů byly v čele po obou stranách za
mechanickou rukou ukladače osazeny těžké otvírací mříže nad
plošinou i pod plošinou.

Na druhé, lehčí plošině, která byla vlečena za přední ploši-
nou, bylo zařízení pro injektáž, další agregáty a zvedací zaříze-
ní. Ovládací pult byl na přední plošině.

Za razicím ukladačem byla vlečena výhybnová plošina pro
ruční manipulaci s vozíky důlní drážky.

CYKLUS RAŽENÍ

Při ražbě sovětským erektorem cyklus obsahoval tyto práce:
� vyrubání záběru 

• navrtání čela výrubu podle vrtného schéma,
• nabití náloží do vrtů,
• odstřel, odvětrání, obtrhání,
• zajištění stropu a čela výrubu,

Obr. 1 Práce s erektorem
Fig. 1 Erector operation
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• odklizení rubaniny, 
• vyčištění dna a úprava lůžka pro spodní dílec ostění

(resp. tybink),
� osazení prstence skládaného ostění

• uložení spodního dílce,
• postupné ukládání bočních dílců vč. podepření horních

dílců,
• zasunutí závěrných dílců, 
• současné zakládání rubového prostoru (budování čílka),

aby se aktivací zajistila potřebná tvarová stálost osazo-
vaného prstence a podepřel se líc výrubu.

S opožděním za cyklem se prováděla výplňová injektáž
cementovou maltou a po jejím vytvrdnutí těsnící injektáž pro-
storu rubové výplně a horninového prostředí za výplní.

Čílka byla zpravidla vyskládaná ručně z cihel na sucho,
mezery mezi cihlami zaplnila až výplňová malta. Kvalita čílek,
hlavně jejich doklínování ve vrcholu výrubu, závisela přede-
vším na lidském faktoru (dělníků, techniků i stavebního dozo-
ru) a byla zpravidla velmi nízká, pokud bylo čílko ve vrcholu
v každém prstenci vůbec zabudováno. Nekvalitní čílka zvětšo-
vala rozpětí prostorové kupole výrubu v čelbě a způsobovala
občas narušení dočasné stability jak líce klenutého výrubu nad
posledními záběry, tak i vlastního svislého čela výrubu.
Charakteristickým projevem nedokonalého čílkování bylo klí-
novité vypadávání horniny nad posledním zabudovaným
prstencem při celkem stabilním čelu výrubu.

ZAJIŠTĚNÍ STABILITY ČELBY VÝRUBU

Při ražení traťových tunelů byla výška a šířka výrubu jen
cca 5,6 m, a proto klínovité vypadávání horniny z čela, nebo
i ze stropu při vyšším nadloží, zpravidla neohrozilo stabilitu
nadloží a zástavbu. I tak ale bylo nutno hledat vhodná opatření
pro zvýšení či zajištění bezpečnosti a potřebné doby stability
nevystrojeného úseku výrubu. 

Dostupných prostředků nebylo mnoho a rychlost jejich nasa-
zení byla značně omezená. Byly připraveny segmenty ocelových
oblouků (zpravidla upravené důlní výztuže), ocelové pažiny
union, dřevěné i železobetonové důlní pažiny, dřevěné klíny
a podkladky, později i lemované plechy, pneumatická betonáž
a výplňová injektáž. I když stříkaný beton byl znám a užíván,
kapacita stříkacích souprav byla velmi nízká (1–2 m3/h). Také
nasazení systematických kotev bylo prakticky vyloučeno, proto-
že v ohrožených místech bylo nutno nasadit nevýkonné ruční
vrtání, které bylo spojeno s velkým ohrožením obsluhy vrtačky.

Zajištění stropu a čela výrubu se provádělo pouze v případě
zjištěné nestability některého bloku, při průchodu zónou poru-
šení nebo zónou zasaženou zvětráním. Základním prostředkem
zajištění bylo klasické zapažení. Ve stropě se zatahovaly
s mezerami plechové pažiny Union, které bývaly 2,0 až 2,5 m
dlouhé. Zadní konec se opíral o uložený prstenec ostění, před-
ní konec se podpíral buď dřevěnými stojkami osazenými do
zářezu v čele, nebo ocelovým obloukem, uloženým v patě klen-
by za rubem budoucího prstence ostění. Čelo výrubu bylo
zajištěno zpravidla dvěma teleskopickými příčníky, které byly
vzepřeny dřevěnými kuláči do horniny za rubem posledního
prstence ostění a v čele se proti příčníkům uklínovaly svislé
příložné pažiny z fošen.

Odtěžování rubaniny bylo velmi zdlouhavou prací. Lžicové
nakladače s obsahem lopaty  0,25 m3 (později pak 0,4 m3)
rubaninu nakládaly „přes hlavu“ do huntů – vozíků úzkokolej-
né drážky o obsahu cca 1 m3, které se řadily za výhybnovou
plošinou erektoru do vlaku. Během odtěžování rubaniny již
vrtali minéři v kalotě výrubu vrty pro odstřel dalšího záběru.
Technické zlepšení přineslo nasazení nakladače se zásobníko-
vými vozy Häglund.

Ve stabilnějších břidlicích byl často volen záběr výrubu 
1,5 m, takže ve staničních tunelech se v každém druhém záběru
zabudovaly dva prstence, resp. v traťových tunelech se zabudova-
ly dva prstence v každém druhém záběru. Obvyklý denní postup
byl na traťových tunelech 3 m (na staničních tunelech 2 m) zabu-
dovaného ostění denně v každé čelbě, což byl dlouhodobý průměr
při dvou až třech čelbách na jednu těžní šachtu. Občasně organi-
zované rekordy s výkony nad 100 m za měsíc vyžadovaly však
omezení (nebo již ukončení) ražeb na ostatních čelbách

Obr. 2 Hloubení eskalátorového tunelu
Fig. 2 Driving an escalator tunnel

Obr. 3 Z výstavby stanice
Fig. 3 From the construction of the station
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pracích a mohla se v klidu provést údržba nebo i oprava ukla-
dače. Ukladač VKD byl proti původnímu razicímu erektoru
mnohem lehčí konstrukcí při stejné únosnosti.

Na dvoudílné konstrukci (strojní plošině) ukladače, dlouhé
10,34 m, byl umístěn vlastní ukladač, zavěšený uprostřed pod
plošinou. Ukladač byl posuvný v podélném směru, s otočnou
a výsuvnou rukou, obdobnou jako u sovětských erektorů. Na
strojní plošině byly i výsuvné a závěsné plošiny pro obsluhu
vrtaček či sbíjecích kladiv, pro nabíjení, dobírání a obtrhání
průřezu a pro nástřik betonu. Dále byly na ní umístěny: hyd-
raulický agregát k pohonu, ovládací pult (stanoviště obsluhy),
pomocné zdvihadlo s únosností 2 t, zařízení na stříkání betonu
nebo vhánění výplňové malty za ostění a potřebné rozvody
(vody, elektřiny, stlačeného vzduchu). 

Za ukladačem se pak samostatně posunovala po stejné koleji
jeřábová plošina se dvěma zdvihadly (6 t a 1,7 t) k přemísťování
kontejneru se suchou směsí stříkaného betonu na strojní ploši-
nu, a pro pomocné zvedání při provozu a opravách v tunelu.

Při ražbě na trase I.C byl k odtěžení rubaniny nasazen lžico-
vý nakladač přes hlavu o obsahu 400 litrů a samovýklopné
vozy o obsahu 1,8 m3. 

Prstence železobetonového skládaného ostění VKD měly
šířku 75 cm a tloušťku 20 cm. Byly složeny ze čtyř velkých seg-
mentů a jednoho malého zámkového. Průměr ostění 5,20
/5,60 m byl proti ostění z litinových tybinků ∅ 5,1/5,5 m zvět-
šen. Ostění bylo vyráběno Prefou Hýskov z betonu B 400 (dnes
C-/35) ze síranovzdorného cementu. Prstence byly mezi sebou
staženy dvěma  průběžnými šroubovými táhly. Rub byl opatřen
izolačním epoxydehtovým nátěrem.

Stříkaný beton byl určen pro krátkodobou ochranu záběru
výrubu a také pro zaplnění rubových prostorů za ostěním.

Těsnění spár vyplněním drážek cementovou aktivovanou
maltou a těsnící injektáž za rub ostění nebyly součástí komple-
xu ukladače VKD; tyto práce se prováděly nezávisle na ražbě
ze samostatných zařízení.

Bohužel toto zařízení nebylo na metru v Praze dále rozvíjeno
a ukladače se využívaly pouze pro výstavbu krátkých úseků
tunelů s litinovým ostěním, kde by jinak bylo nutno nasadit
„ruční montáž“ pomocí vrátků.

Podobné typy ukladačů využívala Výstavba dolů uranového
průmyslu (VDUP, pozdější Subterra) pro ražbu štol a ka na -
lizačních stok (v Praze, ČSR i v zahraničí).

ING. KAREL ZÁVORA, bývalý zaměstnanec a. s.
METROPROJEKT Praha

a zpravidla i delší dokončovací (především injektážní) práce
v „ rekordním“ úseku po rekordu.

Za klady ražení sovětskými erektory lze považovat: cyklický
postup ražení s rubáním krátkých záběrů; možnost přizpůsobit
snadno vrtné schéma a nálože aktuálním horninovým poměrům
a kvalitě horniny za přiměřených seismických účinků; přijatel-
né rychlosti postupů ražeb 2 až 3 m denně; rychlé vystrojení
a stabilizování výrubu trvalým skládaným ostěním, a tím dosta-
tečné omezení rozvoje deformací. Významnou výhodou bylo
i současné vybudování pevného a trvalého dna, které poskyto-
valo bezpečný podklad pro kolejovou drážku staveništní dopra-
vy a pro odvedení tunelových vod. Zabudované ostění poskyt-
lo okamžitou, prakticky plnou nosnost a vylučovalo tak mož-
nost vzniku havarijních situací za čelbou. Při pečlivém
a včasném zaplnění rubového prostoru za ostěním vylučovalo
nepřijatelné poklesy povrchu v nadloží. Nasazení několika
téměř stejných mechanizmů usnadňovalo jejich údržbu
a pravidelnou kontrolu a opravu po proražení každého přísluš-
ného traťového úseku.

Za nedostatky zejména z dnešního pohledu lze považovat:
chybějící mechanizaci vrtných prací jak pro rozpojování, tak
pro kotvení či jehlování; obtížnost nasazení doplňujících opat-
ření pro prodloužení nebo zajištění potřebné doby stability
vyraženého záběru výrubu; chybějící mechanizace zakládky,
resp. čílkování ostění; a také pracné a dost nespolehlivé systé-
my těsnění ostění.

Razicí erektory byly řešeny pro pravidelný posun pouze
o délku jednoho prstence ostění  především kupředu bez jedno-
duchého odsunu zpět. Případně nutný odsun ukladače z čelby
znamenal dlouhé přerušení cyklu prací. Délky záběrů se předpo-
kládaly 1 m (max. 2 m) s vrtáním pouze ručními pneumatickými
vrtačkami. Hydraulicky ovládaná ruka pro ukládání tybinků,
která se otáčela kolem vodorovné osy asi uprostřed výrubního
průřezu, a stojiny nosné konstrukce ukladače však velmi omezi-
ly přístupnost k čelbě a prakticky zcela vylučovaly nasazení
výkonných vrtacích souprav i jiných vhodných mechanizmů
(např. rypadel, výložníkových fréz a výkonných nakladačů).

Skládané ostění ukládané sovětskými ukladači a ne me -
chanizovanými štíty bylo buď z litinových tybinků, nebo ze žele-
zobetonových dílců. Z počátku (v letech 1969 a 1970) se uklá-
dalo jen ostění z litinových tybinků. Po zkušenostech se skláda-
ným ostěním tunelů metra v SSSR a v Maďarsku se používalo
i v Praze skládané ostění ze železobetonových dílců. Nejdříve se
dílce skládaného ostění dovážely z Maďarska, později se vyrábě-
ly železobetonové dílce pro ostění traťových i staničních tunelů
pražského metra v závodu Prefa v Lužci nad Vltavou. 

Tato ostění se používala také pro vystrojování traťových
tunelů, ražených nemechanizovanými štíty v úsecích tunelů od
Hlavního nádraží ke stanici Florenc (2x485 m), od Nuselského
mostu ke stanici Náměstí Hrdinů (2x432 m) a od vidlice
Pankrác ke stanici Budějovická (2x790 m).

UKLADAČ VKD (VÝSTAVBA KLADENSKÝCH DOLŮ)

Při ražbě traťových tunelů trasy I.C2 mezi stanicemi Náměstí
Hrdinů a Budějovická byla nasazena prstencová metoda modi-
fikovaná jednak ukladačem VKD, jednak odlišným typem ostě-
ní. Zásadní rozdíl mezi ukladači sovětskými a VKD byl
v uložení snadno pojízdné, samohybné konstrukce ukladače
VKD na kolejnicích upevněných ve středu bočních segmentů
ostění. Pod erektorem byl tak vytvořen dostatečný volný prostor
pro menší vrtací soupravu na kolejovém podvozku a také pro
různé typy nakladačů klepetových, lžícových, nebo i odtěžující
soupravy Häglund. Významná byla možnost při každém záběru
vrtání, odstřelu a odtěžování odsunout ukladač od čelby tak, aby
v čelbě nepřekážel, byl mimo přímý dosah odstřelu při trhacích

Obr. 4 Stanice Staroměstská
Fig. 4 Staroměstská station
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VLAKOM Z TURCA DO BANSKEJ BYSTRICE CEZ 22 TUNELOV
BY TRAIN FROM TURIEC TO BANSKA BYSTRICA VIA 22 TUNNELS

When a railway line has 22 tunnels in a section no longer than 40
km, it is clear that the line is in especially complicated terrain, for
which construction must have been unusually challenging.
Passengers on this route, situated in Slovakia, can therefore have
the opportunity not only to admire the unusually beautiful scenery
of the surrounding mountains, but also appreciate the technical
aspects of the railway line construction with so many tunnels, brid-
ges, viaducts, embankments, and retaining and support walls. 

The railway line mostly leads through steep valley slopes of the
Great Fatra mountain range and partially the adjacent slopes of the
Starohorske and Kremnicke hills. The highest mountain in its way
is the Malý Šturec, where the track passes through the longest rail-
way tunnel in Slovakia (4,697 m). The overall length of all 22 tun-
nels is 12,211 m. Of these, 6 are shorter than 100 m, 13 are betwe-
en 100 and 1,000 m long, and only 3 exceed 1,000 m. The main part
of the overall length of the tunnels was however situated in relati-
vely good rock, mainly represented by Guttenstein limestone and
dolomite. Geological conditions were more suitable than not, but
intense water ingress (even pressurized in some places) made the
excavation more difficult. Excavated rock could not be used as ade-
quate construction rock. Mostly, therefore, the construction rock not
only had to be from nearby, but often also from quite distant quar-
ries (granite blocks from as far as Silesia, travertine from Spišské
Podhradie). The amount of imported construction rock amounted to
702,600 m3. 

When driving, the current Austrian tunnelling method with woo-
den timbering was applied, with a directional gallery section of
8–12 m2. When driving the Čremošnianský tunnel, remarkable per-
formance was achieved with a maximum daily advance up to 6.5 m.
In other tunnels, advances up to 0.13 to 4.13 m per day were achi-
eved. The qualification of surveyors was confirmed by the accura-
cy the tunnel builders met with upon breakthrough of the longest

tunnel. Directional deviation was only 28 mm and the height devi-
ation was as little as 5 mm.

With such a large scope of tunnelling, bridge, ground and other
works, the overall time for construction is surprising. It started back
in September 1936, and finished in December 1940. The highest
number of workers on the construction was recorded at the site in
May 1938 with 12,339 people, of which nearly half - more precise-
ly 5,701 - participated in the tunnelling work. 

Keď je na trase železničnej trate 22 tunelov v úseku dlhom nie
viac ako 40 km, netreba nikoho presviedčať, že ide o trať
v mimoriadne komplikovanom teréne, v ktorom stavba musela byť
mimoriadne náročná. Cestujúci na tejto trati majú tak príležitosť
obdivovať nielen mimoriadne pekné scenérie okolitých hôr, ale oce-
niť aj technickú stránku vybudovanej železničnej trate s toľkými
tunelmi, mostami, viaduktami, násypmi, zárubnými a opornými
múrmi. Bežný cestujúci si však sotva môže domyslieť mnohé ďalšie
súvislosti a históriu vzniku trate od štádia prvých zámerov
a koncepcií, projektovania, prípravy,  priebehu výstavby, až po jej
prevádzku. Bez zaujímavosti sú nielen údaje o rozsahu a tempe
prác, organizácii, veľkom počte pracovníkov, razičských výkonov
tunelárov, použitej technike, ale aj obete, ktoré si stavba tak veľké-
ho rozsahu vyžiadala, vrátane obetí na ľudských životoch.

Výnimočnosť trate z Turca do Banskej Bystrice sa dá dokladovať
aj tým, že z celkového počtu 231 tunelov v železničnej sieti na
území ČR a SR je približne jedna desatina na jedinej 40 km dlhej
trati. Tento pomer v slovenskej relácii je ešte dramatickejší. Pri cel-
kovom počte 80 železničných tunelov v SR sa tento podiel dostáva
na hodnotu jednej štvrtiny a táto relácia je ešte silnejšia v pomere
počtu tunelov ku kilometrovým dĺžkam tratí. 

Myšlienka vybudovania železničnej trate z Banskej Bystrice cez
Harmanec do Turčianskych Teplíc sa prvýkrát zrodila v Budapešti
v šesťdesiatych rokoch 19. storočia. Tento traťový úsek mal byť
súčasťou Severnej uhorskej dráhy spájajúcej Budapešť so severným
Slovenskom na trase, ktorá mala viesť cez Lučenec – Zvolen –
Banskú Bystricu – Harmanec – Turčianske Teplice do Vrútok. Jej
primárnym cieľom bolo napojenie Maďarska na Košic ko–bo -
huminskú dráhu. V júli v roku 1870 však Uhorský snem rozhodol
o zmene trasy s presmerovaním zo Zvolena na Kremnicu. Do roku
1872 bola táto verzia aj realizovaná. K myšlienke vybudovania
železnice na pôvodne zamýšľanej trase cez Harmanec sa vrátila Úst-
redná stavebná správa ministerstva železníc v Prahe v med -
zivojnovom období. Stavba sa začala v roku 1936 a dokončila sa
v roku 1940. V pamätnom spise ku ukončeniu stavby a otvoreniu
premávky sa uvádza: „Ministerstvo dopravy a verejných prác, Úst-
redná stavebná správa železničná v Bratislave odovzdáva verejnos-
ti do premávky pomerne najnákladnejšiu z doterajších železničných
stavieb na Slovensku, hlavnú železnicu Banská Bystrica – Dolná
Štubňa, tvoriacu ostatný spojovací článok stredoslovenskej trans-
verzály Nitra, prípadne Trenčín – Handlová – Banská Bystrica –
Červená Skala – Margecany.“ Iné pramene uvádzajú aj iný dôvod.
Návrat ku tejto trase nastal, keď sa ukázala potreba vybudovania
druhej koľaje z Vrútok na stredné Slovensko a pri návrhu zdvojko-
ľajnenia trate z Vrútok cez Kremnicu sa zistilo, že je výhodnejšie
vybudovať prepojenie Turca s Pohroním cez Harmanec.

Trasa je vedená väčšinou strmými údolnými úbočiami pohoria
Veľká Fatra a sčasti v priľahlých svahoch pohorí Starohorské vrchy
a Kremnické vrchy. Najvyššou horskou prekážkou je sedlo Malý
Šturec, ktoré trať prekonáva ešte stále najdlhším železničným tune-
lom na Slovensku (4697 m). Staršie predvojnové generácie si ho
môžu pamätať pod menom Benešov tunel, počas II. svetovej vojny
to bol tunel Andreja Hlinku, po skončení vojny opäť Benešov tunel
a až po roku 1948 je známy ako tunel Čremošniansky. Železničná
trať na tejto trase prekonáva výškový rozdiel až 350 m na veľkej

Obr. 1 Situačná mapa železničnej trasy Dolná Štubňa – Banská Bystrica
(trasa je uvedená červenou bodkovanou čiarou)
Fig. 1 Layout map of the Dolná Štubňa – Banská Bystrica railway route (the
route is marked by a red dotted line)  

tunel_4_11:tunel_3_06  1.12.2011  20:48  Stránka 112



113

20. ročník - č. 4/2011

dĺžke so stúpaním do 18 ‰. Celková dĺžka všetkých 22 tunelov je
12 211 m. Z nich 6 je kratších ako 100 m, 13 má dĺžku v rozpätí od
100 do 1000 m a iba 3 (vrátane najdlhšieho Čremošnianskeho)
prekračujú hranicu 1000 m. 

Po stránke geologických podmienok trasa takisto nie je zvlášť pri-
aznivá. Striedajú sa tu mnohé útvary od paleozoika až po antropo-
zoikum. V podrobnejšom vyjadrení ide o kryštalické bridlice (ruly),
permské zlepence (verrucano), pieskovce, ílové bridlice keuperu,
slienité vápence, dolomity, andezity, andezitové tufy, ale aj zeminy
rôznej kvality vrátane svahových sutí. Prevážna časť z celkovej
dĺžky tunelov bola však situovaná v relatívne dobrých horninách
zastúpených najmä guttensteinskými vápencami a dolomitmi.
Stavbu povrchových úsekov komplikovala náchylnosť svahov
k zosuvu, miestami podmočený terén a relatívne veľká potreba záre-
zov. Pre tunelárov boli geologické podmienky skôr priaznivé ako
nepriaznivé, ale razenie sťažovali intenzívne prítoky vody a na via-
cerých miestach aj tlakovej. Výška nadložia v miestach najväčšie-
ho prevýšenia terénu bola až 318 m. Kvalitu skalných hornín do
istej miery charakterizuje aj to, že na žiadnom úseku budovanej
trate skalné horniny neboli také, aby sa dali použiť ako plnohodnot-
ný stavebný kameň. Zväčša sa preto stavebný kameň musel dovážať
nielen z blízkych, ale často aj dosť vzdialených lomov (žulové
kvádre až zo Sliezska, travertínové zo Spišského Podhradia).
Množstvo dovezeného stavebného kameňa predstavoval objem 
702 600 m3. 

Zaujímavé je, že napriek pestrej geologickej stavbe územia, geo-
lógovia na základe prieskumných vrtov, kopaných sond a razenia
dvoch krátkych prieskumných štôlní (v km 10,6–11,00 a v km
16,4–16,5) poskytli pomerne hodnoverné podklady, ktoré sa počas
stavby aj potvrdili. Medzi geológmi, ktorí k tomu prispeli, boli aj
také odborné kapacity ako D. Andrusov a J. Záruba-Pffefermann.
Do istej miery je prekvapujúcim faktom to, že vo výrazne krasovom
prostredí počas razenia tunelov sa nevyskytli (okrem intenzívnych
sústredených výverov vody s výdatnosťou až 50 l/s) komplikácie
spôsobené krasovými javmi. V Čremošnianskom tuneli maximálny
odtok vody počas razenia bol na banskobystrickej strane 760 l/s, na
turčianskej 83 l/s. Po ukončení stavebných prác sa celkový odtok
podzemnej vody z tunela znížil v celoročnom priemere na 500 l/s.

Pokiaľ ide o razenie tunelov, vo všetkých sa aplikovala vtedajšia
rakúska tunelovacia metóda s drevenou výdrevou, smerovou štôlňou
prierezu 8–12 m2, z ktorej sa vo vzdialenosti 5–12 pásov razili šikmé
rampy do úrovne bočných stien klenby. Dĺžka pásov v závislosti na
horninových podmienkach sa pohybovala od 6 do 12 m. Z týchto
rámp sa potom razila klenbová štôlňa prierezu 5 až 7 m2, ktorá sa
v ďalšej fáze razičských prác rozšírila na kalotu tvarom a prierezom
zodpovedajúcu budúcej klenbe tunela. Pri razení Čremošnianskeho
tunela sa dosiahli pozoruhodné výkony s maximálnym denným
postupom až 6,5 m. Na ostatných tuneloch sa dosahovali postupy
v rozsahu od 0,13 do 4,13 m za deň. Počas razenia sa najdlhší tunel
prevetrával pomocou 6 ventilátorov (po troch na obidvoch portáloch)
s vetračkami s odstupňovaním priemeru od 300 do 1000 mm. Zhruba
v polovici jeho dĺžky je vyhĺbená približne 100 m hlboká vetracia
šachta priemeru 4,5 m vystrojená železobetónovým ostením. Jej efekt
v účinnosti vetrania bol niekedy tak silný, že sa musel tlmiť redukci-
ou prierezu na jej vyústení na povrch vetracími dverami. Definitívne
ostenie tunelov je kombináciou betónu a kamenného muriva.
V klenbových častiach ide vždy o kvádre z tesaného kameňa. Bočné
steny (opery) sú murované iba na úsekoch s prejavmi vyšších horni-
nových tlakov. V ostatných častiach sú bočné steny z monolitického
betónu ukladaného za drevené debnenie. Spodná klenba sa budovala
dodatočne, a to len v úsekoch s vyššími tlakovými prejavmi.

Kvalifikáciu geodetov potvrdila presnosť, s akou sa stretli tunelá-
ri na prerážke najdlhšieho tunela. Smerová odchýlka bola 28 mm
a výšková iba 5 mm.

Mechanizáciu pri razení tunelov predstavovali pneumatické
vŕtačky a zbíjačky, vrátky, čerpadlá, vibrátory na zhutňovanie betó-
nu a z novších mechanizmov dokonca aj cementové delo, naklada-
če a pásové dopravníky. Posledné dva mechanizmy na stavbe boli

iba dva, takže prevažnú časť rúbaniny tunelári nakladali lopatou do
výklopných vozíkov, ťahaných dieselovou lokomotívou. Na obid-
voch stranách najdlhšieho tunela boli vybudované nádvoria so
zámočníckymi dielňami vybavenými sústruhmi, brúskami, vŕtačka-
mi, pílami na kov, zváracími agregátmi a kováčskymi vyhňami.
V dielňach na spracovanie dreva boli okrem okružných píl (cirku-
lárok) aj rámové píly (gátre). Na jednom z nádvorí boli inštalované
aj drviče, granulátory a triediče na prípravu plniva do betónu.
Celkový príkon inštalovaných 41 elektromotorov predstavoval
1410 kW. V tom nie je započítaný príkon 9 rôzne veľkých naftových
motorov.

Ďalšími početnými objektmi na trati sú mosty, viadukty
a priepusty. Dovedna je ich 166 a medzi nimi vyniká železobetóno-
vý viadukt vypínajúci sa nad údolím do výšky 42 m s rozpätím
hlavného oblúka 55 m. Zemné práce na povrchových objektoch
dosiahli sumárne objem 2 620 000 m3. Objem v tuneloch vyrúbanej
horniny predstavuje 549 000 m3. Dĺžka zárubných a oporných
múrov dosahuje viac ako 5 km.

Pri tak veľkom rozsahu tunelárskych, mostárskych, zemných
a ďalších prác je prekvapujúci celkový čas trvania stavby. Jej zači-
atok sa datuje na september 1936, ukončenie v decembri 1940.
Najvyšší počet pracovníkov na stavbe zaznamenali na stavbe v máji
1938 v počte 12 339 osôb, z toho takmer polovica, presnejšie 5 701
osôb sa podieľalo na tunelárskych prácach. Dobrou ilustráciou
náročnosti stavby je napríklad aj ukazovateľ objemu zemných prác
na 1 km trate. V prípade celej dĺžky tejto trate je to 77 000 m3/km,
v prepočte na časť trate vedenej na povrchu 90 000 m3/km.
V porovnaní s inými ťažkými traťovými úsekmi to bola neporovna-
teľne vyššia hodnota. Na stavbe podobne komplikovaných tratí
napr. Handlová – Horná Štubňa 45 000 m3/km, Veselí n/Moravou –
Nové Mesto n/Váhom 52 300 m3, Červená Skala – Margecany 
32 000 m3. 

Smutnou bilanciou tejto stavby boli početné úrazy. Ich počet sa
vyšplhal až na hodnotu 2 266, z ktorých 492 bolo ťažkých a 35 smr-
teľných. Po stránke hygieny a ochrany zdravia neboli pomery na
stavbe až tak zlé. Ubytovne boli vybavené pitnou vodou, robotníci
sa stravovali v kantínach, varilo sa v 6 kuchyniach, tunelári mali
nepremokavé obleky, k dispozícii bolo 7 sušiarní pracovných ode-
vov. K zariadeniu staveniska patrilo aj 5 sanitných miestností vyba-
vených najpotrebnejšími liekmi a obväzmi. Okrem toho boli trvalo
k dispozícii 3 sanitky. Impozantný je aj údaj o počte ubytovní

Obr. 2 Portál Čremošnianskeho tunela z banskobystrickej strany pri sláv-
nostnom otvorení trate v r. 1940 (Kukučík, 2002)
Fig. 2 Čremošné tunnel portal from the Banská Bystrica side during the
inauguration of the railway track in 1940 (Kukučík, 2002)
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a miestností pre robotníkov, dozorcov stavby. Bolo ich celkom 220
z ktorých 118 si vybudovali podnikateľské firmy a postavenie
102 barakov financoval investor.

Stavbe nepriali ani hydrometeorologické pomery. Už údaj
o maxime teplotného rozpätia +34 až –31 °C je sám osebe dosť
výstražný. Počas tuhej zimy v roku 1939/40 pri poklese vonkajšej
teploty –31 °C i v dlhých tuneloch klesala teplota hlboko pod bod
mrazu. V jednom z nich, dlhom 1 131 m, namerali –16 °C. Pre zlé
poveternostné podmienky sa stavebné práce zastavili v úhrnnom
počte na 482 dní, z toho v zime na 151 dní a v lete pre dážď na 
331 dní.

Stavba sa v roku 1936 začínala pod gesciou Ústrednej stavebnej
správy Ministerstva dopravy v Prahe. Hlavné vedenie stavby od
roku 1939 prevzal orgán rovnakého mena, zmenilo sa iba sídlo, kto-
rým sa stala Bratislava. Miestne vedenie stavby prevzala Stavebná
správa SŽ v Banskej Bystrici. V čase dokončovania stavby predsta-
voval vedenie stavby tento personál: 1 prednosta, 6 samostatných
vedúcich, 3 pridelení stavbyvedúci, 1 komisár výkupu, 1 geometer,
1 konštruktér , 1 účtovník a 33 pomocných síl.

Celá stavba bola rozdelená na 6 stavebných úsekov. Stavebné
úseky boli prideľované zhotoviteľom na základe verejnej súťaže
a každý úsek zo strany hlavného vedenia bol zverený samostatnému
stavbyvedúcemu. Z plejády zhotoviteľov za zmienku stoja viaceré
podnikateľské subjekty, napospol pražskej proveniencie. Medzi nimi

je zo stavby slovenských železničných tunelov v medzivojnovom
období najviac známy Ing. Zd. Kruliš, ktorému boli zverené tunelár-
sky najobtiažnejšie stavebné úseky č. 5, č. 6a a 6b. Úsek č. 1 budo-
vala firma „Posista“ úsek č. 2 Ing. J. V. Velflík, Ing. J. Záruba-
Pffefermann, Ing. J.Schwarz a spol., úsek č. 3 Lanna akc. spol.
a úsek č. 4 Ing. B. Hlava. 

V závere exkurzu do historickej železničnej stavby možno uviesť
ešte aj takúto zaujímavosť. Keď jedna z povstaleckých skupín počas
SNP pod tlakom nemeckej armády ustupovala harmaneckým údo-
lím a na svoju záchranu prechodom do Turčianskej kotliny chcela
využiť Čremošniansky tunel, Nemci pri severnom portáli zo strany
Turca povstalcom zahatali únik. Návrat do Harmaneckej doliny už
tiež nebol možný, lebo dolinu blokovali postupujúce nemecké jed-
notky. Niektorého z nich vtedy napadla spásonosná myšlienka vyu-
žiť na únik z tunela vetraciu šachtu. Únik sa podaril, zachránilo sa
tak niekoľko desiatok povstalcov. Vetracia šachta tak splnila úplne
inú úlohu, na ktorú jej stavitelia určite ani nepomysleli. Zachránené
životy počas vojny sa tak stali protiváhou obetí počas budovania
trate. Tento príklad nezamýšľaného dobra tunelov určite nie je cel-
kom ojedinelý. Odporcom stavby tunelov by sa mohli pripomenúť
aj takéto a podobné príklady ich využitia.

ING. JOZEF FRANKOVSKÝ, (beata.voskarova@skanska.sk), 
ING. JÁN GATIAL, (jan.gatial@skanska.sk), Skanska SK, a. s.
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AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE
CURRENT NEWS FROM THE CZECH AND SLOVAK UNDERGROUND CONSTRUCTION 

ČESKÁ REPUBLIKA
SOUBOR STAVEB MO V ÚSEKU 
MYSLBEKOVA – PELC-TYROLKA

TUNEL ŠPEJCHAR – PELC-TYROLKA 
(KRÁLOVSKÁ OBORA)

S blížícím se koncem roku finišují i práce na definitivním ostění, tak aby bylo
možno stavbu předat pro montáž technologického vybavení tunelů. V severní
tunelové troubě bylo dokončeno definitivní ostění téměř celého dvoupruhové-
ho tunelu, zbývá dokončit posledních 5 sekcí horní klenby nouzového zálivu.
Tím mohl být odstaven jeden dvoupruhový bednicí vůz. V 3 pruhovém tunelu
STT se dokončuje betonáž posledních dvou mostovek, na horní klenbě zbývá
položit hydroizolace na 10 sekcích, armaturu a betonáž na 15 sekcích. 

Dále finišují i práce na definitivním ostění vzduchotechnických objektů.
V propojovacím kanálu SO 9021.03, který dosud sloužil jako dopravní cesta
pro zásobování materiálem, se provádí pokládka hydroizolace a armatury
horní klenby. Definitivní ostění horní klenby propojovacího kanálu SO
9021.04 je kompletní, stejně tak dělicí stěna do 6. sekce, v sekcích 7 až 9 pro-
bíhá výstavba přetočené příčky. Je dokončeno definitivní ostění v největším
objektu, strojovně vzduchotechniky SO 9021.05, kde probíhá montáž jeřábo-
vé dráhy a začínají se provádět vnitřní konstrukce. Definitivní ostění je rovněž
dokončeno v objektech SO 9021.06 (TGC 5), vzduchotechnických kanálech
SO 9021.07 a SO 9021.08. V SO 9021.06 probíhá betonáž  vnitřních kon-
strukcí, v SO 9021.07 se dokončuje betonáž dělicí stěny a v SO 9021.08 je
dělicí stěna dokončena.

V současné době probíhá realizace definitivního ostění TP14 u nou -
zového zálivu, které je tvořeno stříkaným betonem realizovaným na fólio-
vou hydroizolaci. Připravuje se provádění definitivního ostění TP13, které

THE CZECH REPUBLIC
CITY RING ROAD STRUCTURES: 
MYSLBEKOVA – PELC-TYROLKA

ŠPEJCHAR – PELC-TYROLKA TUNNEL 
(KRÁLOVSKÁ OBORA PARK)

With the end of year approaching, works on the final lining are
finishing in order to hand over the structure for installation of tunnel
technology. The final lining has been completed almost all down the
two-lane tunnel length of the northern tunnel tube; there are just five
last sections of an emergency lay-by vault to be finished. This enabled
removing one two-lane tunnel shutter from operation. In the three-lane
tunnel of the northern tunnel tube, the last two road sections are being
completed. The vault membrane is to be installed in 10 sections, and
reinforcing steel and concrete in 15 more sections. 

Works on the final lining of ventilation facilities are also finishing.
Insulation membrane and reinforcement of the vault is installed in the
interconnection duct SO 9021.03, which has been used as the materi-
al transport path so far. Final lining of the upper crown of the inter-
connection duct SO 9021.04 is complete, as well as the partition wall
into section 6; twisted partition is being constructed in sections 7 to 9.
Final lining has been completed in the biggest structure - the ventila-
tion machine hall SO 9021.05 where the crane track is currently instal-
led and internal structures are constructed. The final lining is also
being completed in objects SO 9021.06 (TGC 5), and in the ventilati-
on ducts SO 9021.07 and SO 9021.08. Internal structures are concre-
ted in SO 9021.06, the partition wall concreting is being finished in
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