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zaměřený na životnost primárního ostění, hydroizolačních fólií
i kotev vyztužujících horninový prstenec v okolí výrubu. Díky
výstavbě tunelových propojek mezi nově raženými a již provo-
zovanými tunely je možné odebírat vzorky materiálů primární-
ho ostění a laboratorně zkoumat jejich kvalitu. V případě tunelu
Bosruck na dálnici A9 dokonce došlo v rámci rekonstrukce staré
tunelové trouby k jejímu přerubání v úseku poškozeném horni-
novým tlakem. K ověření únosnosti primárního ostění jsou pro-
váděny speciální testy měření napjatosti sekundárního ostění.
Podle výsledků výzkumu pravděpodobně v Rakousku dojde ke
změně přístupu k dimenzování sekundárního ostění a v návrzích
bude zohledněna i dlouhodobá únosnost primárního ostění. 

První přednáška s názvem „Tunel Považský Chlmec – pro-
jekt a realizace definitivního ostění“ Ing. Maříka z firmy
HOCHTIEF CZ a. s. informovala o optimalizaci a principech
návrhu sekundárního ostění tunelu Považský Chlmec na dálnici
D3 na Slovensku. Dimenzování ostění probíhalo na základě
výsledků geomonitoringu prováděného při ražbě a v 60 % délky
ražených úseků tunelu bylo použito nevyztužené ostění.
Příspěvek pojednával i o přípravě a realizaci sekundárního ostě-
ní a porovnával předpoklady projektu se skutečností. 

Druhou přednášku s názvem „Hloubené části tunelu Šibenik
na dálnici D1, Slovensko“ přednesl Ing. Bulejko z firmy ABM
Mosty a týkala se možnosti použití prefabrikovaných dílců pro
výstavbu hloubených úseků dálničních tunelů. Konstrukce hlou-
bených částí nového tunelu Šibenik poblíž města Levoča je
první realizací dálničního tunelu na Slovensku z prefabrikova-
ného klenbového systému. Příspěvek uváděl obecné informace
o tunelu a detailněji se pak zabýval především realizací hloube-
ných částí tunelu Šibenik z prefabrikátů. Stavba tunelu stejně
jako celého úseku D1 Jánovce – Jablonov probíhala v režimu
Žlutého FIDIC, tedy stylem „navrhni a postav“, který v České
republice není pro tento typ staveb obvyklý. 

Třetí příspěvek s názvem „Aplikace betonu vyztuženého roz-
ptýlenou výztuží, experimenty a modely“ Ing. Vítka z firmy
Metrostav a.s. již nepřímo pojednával o problematice spojené
s železničním tunelem Ejpovice. Beton s rozptýlenou ocelovou
výztuží kromě podružných konstrukcí (zejména podlah) nachází
uplatnění i v nosných konstrukcích a s výhodnou jej lze využít
pro segmenty tunelového ostění. Pro efektivní navrhování kon-
strukcí je potřebné sestavit dostatečně výstižný numerický
model. Nově sestavený algoritmus modeluje beton s rozptýlenou
výztuží jako dvoufázové prostředí, do něhož vstupují charakte-
ristiky betonu a rozptýlené výztuže odděleně. Materiálové

 charakteristiky pro numerický model lze získat z experimentu.
Vhodný je zejména test vytahování drátku z betonové matrice –
tzv. pull-out test. V rámci výzkumu popsaném v příspěvku byly
realizovány experimenty s drátky zabetonovanými na různou
hloubku a rovněž s různým odklonem. Realizované experimen-
ty, které jsou velmi ojedinělé, přinesly zajímavé výsledky, jež se
využijí jako vstup do dvoufázového numerického modelu.

V poslední přednášce „Zkušenosti z výroby prefabrikovaných
vláknobetonových tunelových segmentů pro Ejpovické tunely“
Ing. Staše a Schneidera se zástupci firmy Metrostav a.s. poděli-
li s účastníky konference o zkušenostech s prefabrikovanými
segmenty tunelového ostění poprvé v České republice vyztuže-
nými pomocí rozptýlené výztuže. Přednáška ukázala a popsala
specifika výroby prefabrikovaných dílců ostění, se kterými se
musel zhotovitel během téměř tříleté výroby vypořádat. 

Skladba přednášek nejen v tunelové sekci konference zrcadlí
stav stavebnictví v České republice. Převážná většina prezento-
vaných novostaveb mostů či tunelů se týkala staveb realizova-
ných na Slovensku, nebo v dalších státech Evropy. Tak nezbývá
než doufat, že profese spojené s výstavbou dopravní infrastruk-
tury v dalších letech přežijí i díky stavbám realizovaným v naší
republice a čeští odborníci nebudou odkázáni pouze na získání
práce v zahraničí.

Ing. LIBOR MAŘÍK, marik@hochtief.cz, 
HOCHTIEF CZ a. s.

Obr. 1 Prof. Robert Galler přednáší na Betonářských dnech 2016
Fig. 1 Professor Robert Galler delivering his lecture at the Concrete Days
2016 conference

foto / photo courtesy of Milan Senko

ČESKÁ REPUBLIKA
MODERNIZACE TRATI ROKYCANY – PLZEŇ 

Od poslední zmínky o ražbách Ejpovických tunelů urazila
„Viktorka“ slušný kus cesty ke svému cíli. Ode dne 27. 9. 2016,
kdy byly plně zahájeny ražby severní tunelové trouby, zvládla
do konce ledna 2017 již překonat metu ve vzdálenosti 1500
metrů. Po překonání úvodní geologicky komplikovanější části se
tunelovací stroj rozjel k úctyhodným výkonům, které v mnoha
případech přesahovaly hranici 30 metrů za den. Doposud nej-
vyšší dosažený denní postup byl pak dokonce 38 metrů. S při-
hlédnutím k plánovaným přestávkám, kdy se většinou jednalo

THE CZECH REPUBLIC

MODERNISATION OF ROKYCANY – PLZEŇ RAILWAY 
TRACK SECTION 

Since the previous mention of the excavation of the
Ejpovice tunnels, “Viktorka” TBM has covered a decent part
of its way to the aim. Since 27th September 2016, when the
excavation of the northern tunnel tube fully started, the TBM
managed to overcome the target distance of 1500 metres by
the end of January 2016. After overcoming the initial geolo-
gically more complicated part, the tunnel boring machine
started moving to reach respectable excavation rates, which
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o kontrolu řezné hlavy a řezných nástrojů nebo nastavování
médií a dopravníkového pasu, tak dosahovaly měsíční průměr-
né výkony hodnot okolo 400 metrů. 

Momentálně čeká raziče nejrizikovější úsek ražeb s velmi níz-
kým nadložím v geologické depresi mezi kopci Homolka
a Chlum.

V průběhu prosince byla také zahájena betonáž dna v jižní již
vyražené tunelové troubě a v průběhu února letošního roku bude
zahájena také ražba propojek mezi severní a jižní tunelovou
troubou.

DÁLNICE D8 – 0805 LOVOSICE – ŘEHLOVICE

Dne 16. prosince obdržel stavebník Ředitelství silnic a dálnic
ČR od Městského úřadu Lovosice, odbor stavebního úřadu
a územního plánování a od Ministerstva dopravy, odbor infra-
struktury a územního plánu rozhodnutí o povolení předčasného
užívání stavby dálnice D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice.
Následující den, 17. 12. 2016, byla stavba slavnostně otevřena
a uvedena do provozu za účasti prezidenta ČR Miloše Zemana,
ministra financí Andreje Babiše, ministra dopravy Dana Ťoka,
ministra životního prostředí Richarda Brabce, hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a dalších politiků.

Zprovozněním poslední částí stavby délky 16,4 km je tak již
k dispozici pro motoristickou veřejnost celá dálnice Praha – stát-
ní hranice ČR/SRN v celkové délce 92 km. Součástí stavby dál-
nice jsou i dva dálniční tunely Prackovice (270 m) a Radejčín
(pravá tunelová trouba 620 m, levá trouba 600 m). Cestu z Prahy
do Drážďan tak lze nyní po dálnici absolvovat za normálního
provozu již za hodinu a půl.

Před vlastním uvedením do předčasného užívání byly v tune-
lech provedeny technické prohlídky jednotlivých stavebních
objektů a technologických provozních souborů tunelů, proběhlo
taktické cvičení základních složek integrovaného záchranného
systému s vyhlášením prvního poplachu IZS. Dotčeným orgá-
nům byla předložena požadovaná dokumentace, kde se jednalo
hlavně o požárně-bezpečnostní řešení stavby, posouzení požár-
ního nebezpečí, dokumentace zdolání požáru a doklady požár-
ně-bezpečnostních zařízení ve smyslu požadavků vyhlášky
č. 246/2001. Úspěšně proběhly i individuální, provozní a kom-
plexní zkoušky technologického vybavení a hlavní tunelové
prohlídky v obou tunelech. Zhotovitel také předal objednateli
souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti všech staveb-
ních a provozních objektů.

V den uvedení dálnice do provozu byl tak zahájen zkušební
provoz v tunelech s veřejností, který bude trvat 12 měsíců. Byla
ustanovena technická rada a řídicí pracovní skupina zkušebního
provozu v tunelech. Cílem zkušebního provozu bude ověření
správné funkce bezpečnostních a požárních systémů a získávání
dat pro jejich finální parametrizaci. 

Závěrem tak můžeme již jenom nové dálnici a jejím uživate-
lům popřát mnoho pokud možno bez nehod ujetých kilometrů.

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

PRŮZKUMNÁ ŠTOLA PRO RADLICKOU RADIÁLU 
JZM–SMÍCHOV, ROZŠÍŘENÍ DO JTT

Práce na Radlické radiále, která spojí Pražský a Městský sil-
niční okruh, pokračují. K dosud vyražené průzkumné štole, sou-
části komplexního inženýrskogeologického průzkumu, přibude
dalších 180 metrů. 

many times exceeded the bound of 30 metres per day. The
until now highest daily excavation rate of 38 metres was even
achieved. Taking into consideration the planned interruptions
mostly required for the inspection of the cutterhead and cut-
ting tools or extension of media lines and the conveyor belt,
the average monthly advance rates amounted approximately
to 400 metres.          

At the moment the miners are awaited by the most risky
excavation section with very low overburden in the geologi-
cal depression between Homolka and Chlum hills.

In addition, the bottom concrete casting commenced during
December in the southern tunnel tube, where the excavation
has already been finished, and the excavation of cross passa-
ges between the northern tube and southern tunnel tube will
start this year in February.  

D8 MOTORWAY – CONSTRUCTION LOT 805: 
LOVOSICE – ŘEHLOVICE

On 16th December 2016, the Road and Motorway
Directorate, the developer, received the decision to authorise
the early use of the D8 motorway construction lot 805
Lovosice – Řehlovice. The decision was issued by the
Building Control and Land-Use Planning Department of the
Municipal Office in Lovosice and by the Department of
Infrastructure and Land-Use Plan of the Ministry of
Transport. Next day, the 17th December 2016, the celebration
of the motorway section opening and bringing into service
was held in the presence of Miloš Zeman, the President of the
Czech Republic, Andrej Babiš, the Minister of Finance, Dan
Ťok, the Minister of Transport, Richard Brabec, the Minister
of Environment, Oldřich Bubeníček, the president of the regi-
onal council of Ústí nad Labem and other politicians.

By bringing the last 16.4km long part of the motorway into
service, the entire motorway from Prague to the state border
between the CR and the FRG at the total length of 92km
became available for the motoring public. The motorway
construction project even contains two motorway tunnels, the
Prackovice (270m) and the Radejčín (the right-hand tunnel
tube 620m, the left-hand tube 600m). Now it is possible
during normal traffic to complete a journey from Prague to
Dresden even in an hour and a half.        

Prior to the opening for early use, technical inspections of
individual construction objects and tunnel equipment com-
plexes  were carried out in the tunnels, a tactical exercise of
fundamental components of the integrated rescue system
(IRS) took place and the first IRS alarm was raised. The
affected administration bodies received the required docu-
ments, first of all the tunnel fire safety design, the fire danger
assessment, documents on fighting the testing fire and the
fire-safety equipment documents in the meaning of the requ-
irements of the Regulation No. 246/2001. Even the individu-
al, operational and comprehensive tests of the tunnel equip-
ment and the main tunnel inspections passed off successfully.
In addition, the contractor handed over to the project owner
contractor’s reports on the quality of all construction and
operating objects.          

The trial operation with the public began on the day of
bringing the motorway into service. It will last 12 months.
A technical council and a working group for managing the
trial operation in the tunnels were established. The objective
of the trial operation will be to verify the correct function of
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První etapa inženýrskogeologického průzkumu začala v květnu
2015 a skončila závěrem loňského roku. Společnost Subterra a.s.
realizovala v oblasti Zlíchova těžní šachtu a z ní vyrazila štolu
s délkou 850 metrů, jež vede převážně v budoucí trase severní
trouby tunelu Radlická radiála. 

Současná etapa, která se nyní provádí, zahrnuje rozšíření zhru-
ba 14 m dlouhého úseku původní štoly, následnou novou ražbu
o délce 180 metrů v trase budoucí jižní tunelové trouby a rovněž
90metrový průzkumný vrt z povrchu. Nová štola je vedena
šikmo ve směru od jižního k severnímu tubusu dovrchně tak, aby
veškeré podzemní vody prosakující do díla volně odtékaly. 

Celý projekt, jehož investorem je hlavní město Praha, se dělí
do dvou částí. Na stavební práce, které byly zahájeny pracovní-
ky Subterra a.s. v říjnu 2016 a aktuálně bylo k 17. 1. 2017 vyra-
ženo 160 m včetně rozšíření původní štoly, a na souběžnou prů-
zkumnou činnost dodavatele PUDIS a.s., která bude pokračovat
ještě dva měsíce po dokončení ražeb. Následně bude dílo pro-
vozováno až do rozhodnutí o jeho likvidaci. 

Ražba s využitím observace probíhá Novou rakouskou tunelo-
vací metodou. Hornina je rozpojována pomocí trhacích prací,
primární ostění tvoří příhradové výztužné rámy s KARI sítěmi
a stříkaný beton (obr. 1). Nedílnou součástí postupu prací jsou
dvacetimetrové jádrové předvrty, jejichž účelem je zvýšení bez-
pečnosti při ražbě štoly procházející oblastí s vysokým rizikem
výskytu krasových jevů.

Ražbu průzkumné školy provázejí hornické tradice. Na bez-
pečnost pracovníků dohlíží soška svaté Barbory a počátkem
listopadu dostala stavba, jež se nachází v oblasti přírodní památ-
ky Ctirad, rovněž své jméno – Šárka. 

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

KOLEKTOR HLÁVKŮV MOST

Výstavbou kolektoru „Hlávkův most“ dojde k dalšímu
významnému rozšíření pražské kolektorové sítě. Jedná se
o kolektor 2. kategorie, který umožní provedení jednorázové
definitivní přeložky všech inženýrských sítí vedených v tělese
Hlávkova mostu tak, aby nebyla ovlivněna jeho konstrukce.
Stavba se nachází v oblasti Hlávkova mostu, částečně zasahuje
na jeho těšnovské a holešovické předmostí. Výstavbou nového
kolektoru dojde k propojení dvou stávajících provozovaných
kolektorů, kterými jsou kolektor „Nábřeží Ludvíka Svobody“
a kolektor „Severní předmostí Hlávkova mostu“, kterými již
dnes procházejí některé sítě směřující na Hlávkův most. Ražba
kolektoru bude prováděna ze šachet označených J101 až J104
s cílem minimálně ovlivnit povrch území. Vstupní šachta J101
je situována v oblasti objektu Ministerstva zemědělství na
Těšnově (obr. 2). Na šachtu J101 v podzemí navazuje technická

safety and fire-protection systems and to gather data for their
final parameterisation. 

To conclude, we can only wish the new motorway and its
users many kilometres travelled, if possible, without acci-
dents.

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

EXPLORATORY GALLERY FOR RADLICE RADIAL ROAD IN THE
SOUTH-WESTERN SATELLITE TOWN; EXPANSION TO STT 

The work on the Radlice Radial Road, which will intercon-
nect the Prague City Ring Road (outer circle) and the City
Circle Road (inner circle) continues. Other 180 metres will
be added to the completed exploratory gallery, which is part
of the comprehensive engineering geological survey.   

The first stage of the engineering geological survey started
in May 2015 and ended at the end of the past year. Subterra a.s.
realised a hoisting shaft in the area of Zlíchov and drove an
850m long gallery from it, which leads mostly along the futu-
re alignment of the northern tube of the Radlice Radial Route
tunnel. 

The currently performed stage comprises the expansion of
the roughly 14m long section of the original gallery, the sub-
sequent 180 metres long new excavation along the alignment
of the future southern tunnel tube and also a 90m deep explo-
ratory hole bored from the surface. The new gallery leads
obliquely in the direction from the southern tube toward the
northern tube, inclined upwards so that all groundwater see-
ping into the excavation can freely flow away.   

The entire project, the investor for which is the City of
Prague, is divided into two parts. The construction work
which was started by employees of Subterra a.s. in October
2016 (as of 17th January 2017, 160m of the excavation inclu-
ding the expansion of the original gallery have been finished)
and the parallel exploratory work of PUDIS a.s., which will
continue additional two months after the completion of the
excavation. The working will be subsequently operated until
the decision on its liquidation.   

The excavation is carried out using the observational New
Austrian Tunnelling Method. Rock is disintegrated by blas-
ting, the primary lining is formed by lattice girders with
KARI welded mesh and sprayed concrete. Twenty metres
long cored holes bored ahead of the excavation face are an
inseparable part of the work procedure. Their objective is to
increase safety during the excavation of the gallery passing
through an area with a high risk of the occurrence of karst
phenomena.      

The excavation of the exploratory gallery is accompanied
by mining traditions. The safety of miners is overseen by
a statuette of Saint Barbara and, at the beginning of
November, the construction got its name – Šárka – in conne-
ction with the area of the natural monument Ctirad (the myt-
hic partner of Šárka) it is located in.   

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

HLÁVKA BRIDGE UTILITY TUNNEL 

The construction of the “Hlávka Bridge” utility tunnel will
result into another important expansion of the network of
Prague utility tunnels. It is a category 2 utility tunnel, which
will allow for providing a one-shot definitive diversion of all
utility networks existing in the Hlávka Bridge structure

Obr. 1 Průzkumná štola pro Radlickou radiálu
Fig. 1 Exploratory gallery for Radlice radial road
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komora TK101, která umožňuje budoucí propojení s kolektorem
Centrum I. a propojení do trasy vývodových kabelových tunelů
PRE. Ze šachty J101 o průměru 6 m a hloubky 32,4 m trasa
kolektoru pokračuje pod řekou dále na ostrov Štvanice do šachty
J102 o průměru 8 m a hloubky 37,8 m situované před restauraci
bývalého zimního stadionu Štvanice. Z této šachty ražba dále
pokračuje na levý břeh Vltavy do šachty J104 elipsovitého tvaru
6,4x5,7 m a hloubky 32 m, která je situovaná za rubem opěrné
zárubní zdi poblíž mimoúrovňové křižovatky na nábřeží
Kpt. Jaroše. Z této jámy bude provedeno napojení na stávající
kolektor „Severní předmostí Hlávkova mostu“. Na ostrově
Štvanice je součástí kolektoru i jeho hloubená větev směřující
kolmo na ražený úsek kolektoru směrem k tenisovému stadionu.
Odbočení větve je provedeno z technické komory raženého úseku
kolektoru označené TK103 přes šachtu J103 o průměru 6,7 m
a hloubky 29,4 m. Ražený úsek mezi šachtami J101 a J102 má
délku 167 m. Úsek mezi šachtou J102 a technickou komorou
TK103, ze které odbočuje kolektor k tenisovému stadionu, má
délku 79 m. Poslední ražený úsek z TK103 do šachty J104 má
délku 139 m. Hloubená odbočná větev na ostrově Štvanice má
délku 100 m. Klenbový profil ražených úseků má šířku 4 m,
výšku 5,6 m a plochu výrubu cca 21 m2. Ražba kolektoru pomo-
cí NRTM se zajištěním výrubu stříkaným betonem se sítí a pří-
hradovými rámy a systémovým kotvením probíhá v letenských,
vinických a záhořanských břidlicích. Monolitické definitivní
ostění z betonu C30/37 tloušťky 350 mm je navrženo jako odolné
proti průsakům s těsněním pracovních a dilatačních spár vnitřní-
mi těsnicími pásy. Mezilehlá hydroizolační fólie není navržena. 

V prostoru šachty J101 byly v předstihu provedeny přeložky
sítí včetně nové kanalizační šachty. V rámci objektu šachty bylo
provedeno zajištění jámy převrtávanými pilotami. Šachta je
vyhloubena na úroveň dna kaloty kolektoru do hloubky 31,2 m
a bude následně prohloubena na 32,24 m. V současné době pro-
bíhá ražba kaloty kolektoru ve směru k šachtě J102. Na šachtě
J102 byly v předstihu provedeny přeložky sítí. Dále bylo prove-
deno zajištění jámy převrtávanými pilotami. Šachta je vyhloube-
na na úroveň dna kaloty kolektoru do hloubky 33 metrů a bude
následně prohloubena na 36,96 m. V současné době probíhá ražba
kolektoru směrem k šachtě J101. Na šachtě J103 bylo provedeno
zajištění jámy převrtávanými pilotami. Šachta je vyhloubena na
úroveň kaloty propojení do technické komory TK103 v hloubce
26,1 m z celkové hloubky šachty 29,3 m. Je vyraženo propojení
do technické komory TK103 a komora je vyražena v profilu kalo-
ty. Na objektu hloubené odbočné větve ze šachty J103 je prove-
deno zajištění štětovnicemi a následné vyhloubení. Zároveň
s hloubením byly instalovány ocelové rozpěry. V současné době
probíhá betonáž dna a stěn výkopu (podkladní beton). Hloubení

 without affecting it. The construction is located in the area of
the Hlávka Bridge, partially reaching into the Těšnov and
Holešovice bridge heads. Two existing operating utility tun-
nels will be interconnected by constructing the new utility
tunnel, namely the “Ludvík Svoboda Embankment” utility
tunnel and the “Northern Bridge Head of the Hlávka Bridge”
utility tunnel, through which some networks heading toward
the Hlávka Bridge run already today. The utility tunnel will be
driven from shafts marked as J101 through to J104, with the
objective to minimally influence the surface of the area. The
entrance shaft J101 is located in the area of the Ministry of
Agriculture building in Těšnov (see Fig. 2). Shaft J101 is follo-
wed in the underground by the service chamber TH101, which
allows for the future interconnection with the Centrum I utility
tunnel and for the connection to the route of outlet cable tunne-
ls of the Prague Energy Company (PRE). From the 6m-diame-
ter and 32.4m deep shaft J101, the utility tunnel route proceeds
under the river further to the 8m-diameter and 37.8m deep shaft
J102. The shaft is located on Štvanice Island, in front of the for-
mer Štvanice winter stadium. From this shaft, the excavation
proceeds further to the left bank of the Vltava River, to the
elliptic (6.4x5.7m), 32m deep shaft J104, which is located
behind the external surface of a revetment wall near the grade-
separated interchange on the Kpt. Jaroš Embankment. From
this shaft the tunnel will be connected to the existing “Northern
Head of the Hlávka Bridge” utility tunnel. On Štvanice Island,
a cut-and-cover branch of the utility tunnel heading perpendi-
cularly to the mined tunnel section toward the tennis stadium is
part of the utility tunnel. The branching is carried out from the
service chamber of the mined section marked as TK103 over
the 6.7m-diameter and 29.4m deep shaft J103. The mined sec-
tion between shafts J101 and J102 is 167m long. The section
between shaft J102 and service chamber TK103, from which
the utility tunnel diverges toward the tennis stadium, is 79m
long. The last mined section from TK103 to shaft J101 is 139m
long. The cut-and-cover branch on Štvanice Island is 100m
long. The vaulted profile of the mined sections is 4m wide,
5.6m high and its cross-sectional area is ca 21m2. The utility
tunnel excavation is carried out using the NATM with the exca-
vation support consisting of lattice girders, welded mesh, shotc-
rete and systematic anchoring. It passes through Letná, Vinice
and Záhořany Shales. The 350mm thick cast-in-situ final lining
is made of C30/37-grade concrete. It is designed as a structure
resistant to seepage, with construction and expansion joints sea-
led by inner waterstops. No intermediate waterproofing mem-
brane is proposed.   

Diversions of utility networks, including a new sewerage
shaft, were carried out in advance in the area of shaft J101.
The pit was stabilised within the framework of the construc-
tion of the shaft by secant bored piles. The shaft was sunk up
to the level of the utility tunnel top heading bottom, up to the
depth of 31.2m and will be subsequently deepened to
32.24m. The excavation of the top heading is currently pro-
ceeding toward shaft J102. Utility networks installed on shaft
J102 were relocated in advance. In addition, the pit was sta-
bilised by secant bored piles. The shaft was sunk up to the
level of the utility tunnel top heading bottom, up to the depth
of 33.0m and will be deepened to 36.96m. At the moment, the
utility tunnel excavation is proceeding toward shaft J101.
The pit for shaft J103 was stabilised by secant bored piles.
The shaft was sunk up to the level of the top heading of the
connection to service chamber TK103 at the depth of 26.1m

Obr. 2 Vstupní šachta J101 na Těšnově
Fig. 2 The entrance shaft J101 in the area of Těšnov
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šachty J104 bylo zahájeno v polovině února 2017. Stavbu prová-
dí sdružení firem Subterra a.s. a HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. LIBOR MAŘÍK, HOCHTIEF CZ a. s.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
TUNELY DIEL A MILOCHOV

V septembri 2016 sa začala realizovať dlho očakávaná stavba
modernizácie železničnej trate Púchov – Žilina na úseku Púchov –
Považská Bystrica. Ide o morfologicky a inžiniersko-geologicky
najzložitejší úsek železničnej trate od Bratislavy po Žilinu. Smerovo
vedie trať od novej železničnej stanice v Púchove cez Nosický
kanál, Nosický ostrov, rieku Váh, tunel Diel, cez Nosickú vodnú
nádrž, tunel Milochov do železničnej stanice Považská Bystrica.

Tunel Diel prechádza masívom vrchu Diel, ktorý tvorí centrál-
nu časť meandru Váhu v tomto úseku jeho toku. Tunel dlhý 1081,7
metrov bude razený v masíve popod kúpele Nimnica. Západný
portál je situovaný na okraji obce Nimnica, východný portál bude
realizovaný v zalesnenom území nad cestou druhej triedy II/507,
ktorá vedie z Púchova do Považskej Bystrice po pravom brehu pri-
ehrady. Tunel Diel bude mať únikovú štôlňu, ktorá bude ústiť do
priestoru východného portálu. Momentálne sa na stavbe realizujú
odvodňovacie vrty na západnom portáli, ktoré budú slúžiť na sta-
bilizovanie portálového svahu, a začalo sa s hĺbením portálovej
oblasti z povrchu terénu nad tunelom po úroveň, z ktorej bude
budovaná pilótová stena (obr. 3).

Na preklenutie úpätia vrchu Stavná, južne od miestnej časti
Horný Milochov – mestskej časti Milochov mesta Považská
Bystrica, je navrhnutý nový tunel Milochov. Projektovaná dĺžka
tunela je 1861 metrov. Tunel bude mať jednu únikovú štôlňu.

of the total shaft depth of 29.3m. The excavation of the con-
nection to service chamber TK103 and the excavation in the
top heading profile have been finished. Regarding the cut-
and-cover branch from shaft J103, the excavation support
was carried out by sheet piles and the excavation depth was
subsequently increased. Steel braces were installed concur-
rently with the growing excavation depth. At the moment,
the bottom concrete (blinding concrete) and the excavation
walls concrete is being cast. The sinking of shaft J104 started
in the middle of February 2017. The construction has been
carried out by a consortium consisting of Subterra a.s. and
HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. LIBOR MAŘÍK, HOCHTIEF CZ a. s.

THE SLOVAK REPUBLIC
DIEL AND MILOCHOV TUNNELS

The work on the long-awaited project on the modernisation
of the Púchov – Žilina railway line in the Púchov – Považská
Bystrica section commenced in September 2016. This section
of the railway track is the most complicated in terms of the
morphology and engineering geology between Bratislava and
Žilina. The horizontal alignment runs from the new railway
station in Púchov, across the Nosice canal, Nosice island, the
Váh River, through the Diel tunnel, across the Nosice waterm
reservoir, through the Milochov tunnel to the Považská
Bystrica railway station.      

The Diel tunnel passes through the massif of Diel Hill,
which forms the central part of the Váh River meander in this
section of its flow. The 1081.7m long tunnel will be driven
through the massif under Spa Nimnica. The western portal is
located on the edge of the municipality of Nimnica, while the
eastern portal will be realised in a wooded area above the
II/507 secondary road leading from Púchov to Považská
Bystrica, along the right bank of the water reservoir. The Diel
tunnel will have an escape gallery, which will discharge in the
area of the eastern portal. At the moment, drainage boreholes
are being carried out at the western portal, serving to stabilise
the portal slope. The excavation commenced in the portal area,
from the surface of the terrain above the tunnel down to the
level from which a pile wall will be constructed (see Fig. 3).  

The purpose of the newly designed Milochov tunnel is to
allow the route to pass under the foot of Stavná Hill, south
of the local part of Horný Milochov (the town of Považská
Bystrica,  the municipal district of Milochov). The tunnel
design length amounts to 1861 metres. The tunnel will have
one escape gallery. The western portal of the tunnel will be
realised in a wooded area above a tertiary road linking the
municipality of Dolný Milochov with the municipality of
Horný Milochov. The eastern portal is located in the muni-
cipality of Horný Milochov, where family houses were
redeveloped and utility networks are being relocated so that
the excavation of the portal pit can commence (see Fig. 4).   

The entire project will be realised by the Nimnica
Consortium consisting of Doprastav – TSS Grade – Subterra
– EŽ Praha. The Diel tunnel will be driven by Tubau, a. s.,
whilst Subterra a.s. will drive the Milochov tunnel. Reming
Consult a. s. is the general designer for the project owner, the
Railways of the Slovak Republic.    

Ing. JÁN KUŠNÍR, kusnir@reming.sk, 
REMING CONSULT a. s.

Obr. 3 Odvodňovacie vrty na západnom portáli tunela Diel
Fig. 3 Drainage boreholes at the western portal of the Diel tunnel 

Obr. 4 Oblasť východného portálu tunela Milochov
Fig. 4 Area of the eastern portal of the Milochov tunnel  




