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v souvislosti s jeho životním výročím jistě vzpomene mnoho
kolegů a přátel a vybaví si chvíle, či kratší nebo delší dobu,
kterou s ním strávili ve společné tunelářské profesi, případně
v České tunelářské asociaci nebo i ve volném čase naplněném
hlavně vším, co souvisí s láskou k horám.

Bylo by toho mnoho, co bych mohl vzpomenout. Nejprve,
protože tento text čtete v čísle 1/2017 časopisu Tunel, musím
s obdivem připomenout, že Petr byl nejdéle působícím předse-
dou jeho redakční rady. Bylo to plných sedmnáct let od roku
1993 až do roku 2009. Pro časopis Tunel to bylo období růstu,
zkvalitnil se a rozšířil se zásadním způsobem jeho obsah, časo-
pis přešel na česko/slovensko anglickou mutaci a rostla jeho
prestiž. Je jasné, že Ing. Petr Vozarik na tom měl výrazný podíl.

Petr byl aktivním členem České tunelářské asociace v pod-
statě od jejího založení v devadesátých letech minulého století
(tehdy ovšem fungovala jako Československý tunelářský
komitét). Podílel se prakticky na všech jejích aktivitách, ale
zdůraznil bych jeho práci na přípravě seminářů a konferencí,
které asociace pořádala. Pracoval dokonce i v organizačních
výborech dvou světových tunelářských kongresů ITA-AITES,
které se prozatím konaly v Praze, hlavním městě České repub-
liky, resp. Československa. První kongres proběhl v roce 1985
(o něm mnoho mladších kolegů možná ani neví), byl úspěšný
a ještě mnohem vyšší laťky dosáhl pražský kongres ITA-
AITES WTC 2007.

Profesní působení Ing. Petra Vozarika bylo nejprve spojeno
s podnikem VKD Kladno, v rámci kterého začal naplňovat své
životní poslání, kterým bylo budování pražského metra. Pracoval
tehdy na tunelových úsecích C a II.A. Když v roce 1975 přestou-
pil k firmě Metrostav Praha, v různých funkcích zajišťoval pří-
pravu tras I.A, I.B, II.B a IV.B. V letech před odchodem do
důchodu v roce 2011 pak uplatnil své zkušenosti v přípravě
a inženýringu stavby pražského tunelového komplexu Blanka.

Považuji za potřebné připomenout, že Petr pochází z rázovi-
té oblasti Moravského Slovácka, z kraje vína, slivovice
i meruňkovice, kde roste strom jeřáb oskeruše a kde vznikly
strhující lidové písně. Že je Petr zná a rád je zpívá, mohou
dosvědčit všichni, kdož se s ním sešli u cimbálové muziky,
například při společenských setkáních v Břevnovském klášteře
v rámci pražských tunelářských konferencí.

Petře jistě i jménem všech Tvých tunelářských kolegů a spo-
lupracovníků i členů CzTA ITA-AITES Ti přeji (všichni Ti pře-
jeme) do dalších let pevné zdraví a prosíme Tě, neztrácej svou
vitalitu a životní optimismus, abychom si s Tebou ještě někdy
mohli u cimbálu zazpívat.

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ,
bývalý generální sekretář CzTA ITA-AITES

Tunnelling Association, or in the free time moments filled first of
all with everything associated with love for mountains.

There is so much I could recall. In the first place, with respect
to the fact that you are reading this text in issue No. 1/2017 of
TUNEL journal, I must bring back to mind the fact that Petr was
the longest-acting chairman of its editorial board. It lasted for full
seventeen years from 1993 to 2009. For TUNEL journal it was
the period of growth, the quality of its content increase and the
content expansion, switching of the journal to a Czech/Slovakian
English mutation and grows of its prestige. Of course, Ing. Petr
Vozarik had a significant share in the success.

Petr was an active member of the Czech Tunnelling
Association essentially from its foundation in the 1990s (at that
time it was called the Czechoslovak Tunnelling Committee). He
participated virtually in all of its activities, but I would like to put
stress on his work on the preparation of seminars and conferen-
ces organised by the association. He even worked in organising
committees of two ITA-AITES World Tunnel Congresses, which
were held in Prague, the capital of the Czech republic, respecti-
vely Czechoslovakia. The first Congress was held in 1985 (many
younger colleagues possibly do not know about it). It was
successful, but the Prague ITA-AITES WTC 2007 congress rea-
ched even a higher level.

The professional activity of Ing. Petr Vozarik was in the begin-
ning associated with VKD Kladno. Within this coal mining com-
pany he started to fulfil his life mission, lying in the development
of the Prague metro. At that time he worked on tunnel lines C and
II.A. In 1975, when he went over to Metrostav Praha, where he,
in various positions, carried out the planning and preparation of
the I.A, I.B, II.B and IV.B metro lines. During the years before
his retirement in 2011 he applied his experience to the enginee-
ring and preparation of the Prague Blanka complex of tunnels.   

I consider it necessary to note that Petr was born in the distin-
ctive area of Moravian Slovakia, the region of wine, plum and
apricot brandy, where rowanberry shrubs grow and where spell-
binding folk songs originate. All those who met him at the cym-
bal music, for instance during the social gatherings at the
Břevnov Monastery held within the framework of Prague tunnel
conferences, can confirm that Petr knows and loves to sing the
songs.       

Dear Petr, it is certainly on behalf of your tunnel construction
colleagues and collaborators, as well as the members of the ITA-
AITES CzTA that I (we all) wish you all the best for good health
in the coming years. Please, do not lose your vitality and life opti-
mism so that we can sing with you again at the cymbal. 

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ,
Former general secretary of the CzTA of ITA-AITES

POHLEDNICE S ŽELEZNIČNÍMI TUNELY V SEVEROVÝCHODNÍCH ČECHÁCH
PICTURE POSTCARDS WITH RAILWAY TUNNELS IN NORTH-EASTERN BOHEMIA 

Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB 
FROM THE HISTORY OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS 

The north-eastern part of the Czech Republic has got (similarly to
other regions of the Czech Republic) a relatively dense railway net-
work. With respect to the morphological conditions in the area, it was
necessary to build tunnels on railway tracks in this region. With res-
pect to the significant tourist attractiveness of the region, there are
numerous picture postcards in collections on which we encounter,

apart from other interesting things, even railway tunnels (the
Moravian Switzerland, with picture postcards presenting tunnels
which were introduced in TUNEL journal issue No. 2/2014 is a paral-
lel). The pictures from north-western Bohemia presented in the fol-
lowing contribution have one significant common feature. They
document for us mainly landscape sceneries, where railway tunnels
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are often depicted on the edge of the postcard or somewhere in the
distance, as if they are a sort of an added value.           

Severovýchodní část České republiky má (obdobně jako řada dal-
ších regionů ČR) poměrně hustou železniční síť. S ohledem na mor-
fologické poměry území zde musely být na tratích zřizovány četné
tunely. Vzhledem k významné turistické atraktivitě tohoto kraje se ve
sbírkách vyskytuje řada pohlednic, na kterých se setkáváme, kromě
jiných zajímavostí, právě i s železničními tunely (paralelou je
„Moravské Švýcarsko“, jehož tunely na pohlednicích byly předsta-
veny v časopisu Tunel č. 2/2014). Pohlednice ze severovýchodních
Čech prezentované v následujícím příspěvku mají přitom jeden
výrazný společný rys. Dokumentují nám převážně krajinou scenerii,
přičemž železniční tunely jsou na nich zobrazovány často na okraji
pohlednice nebo někde v dálce, a to jen jako jakási přidaná hodnota.

ŘÍKOVSKÉ TUNELY 

První záměry zřízení železničního spojení Pardubice – Liberec se
vážou k roku 1840. Až v roce 1856 byla podnikatelům Liebigovi,
Kleinovi a bratřím Lannovým vydána koncese na výstavbu a provoz

Obr. 2 Partie z Riegrovy stezky a Krkavčí skála. Nakladatel Karel
Chaloupecký, Knihkupec v Semilech. 1927. Kresba (uhlem?). [sbírka autorů]
Jedná se o tunel Říkovský II. Na pohlednici je nepříliš patrný jeho vjezdový –
jižní – portál pod výraznou místní dominantou zvanou Krkavčí skála.
Fig. 2 A scenery from the Rieger Trail and the Krkavčí Skála rock. Publisher
Karel Chaloupecký, Bookseller in Semily. 1927. Drawing (charcoal?). [aut-
hors’ collection]
This is the Říkov II tunnel. The southern entrance portal under Krkavčí Skála
rock, the local distinctive dominant feature.

Obr. 1 Partie ze Řík u Semil. Nakladatel K. Chaloupecký knihkupectví a pa -
 pírnictví v Semilech. 1908. Kolorovaná fotografie. [sbírka autorů]
Na pohlednici je zobrazen vjezdový, jihovýchodní portál tunelu Říkovského I.
Fig. 1 A scenery from Říky near the town of Semily. Publisher K. Cha lou -
pecký, Bookshop and Stationery shop in Semily. 1908. Coloured photo. [aut-
hors’ collection]
The picture postcard presents a view of the south-eastern entrance portal of the
Říkov I tunnel.

Obr. 3 Pozdrav z Riegrovy stezky. Tunel od Semil. Nákladem A. Baumgartnera
v Žel. Brodě. Před 1914. Kolorovaná fotografie. [sbírka autorů]
Při levém okraji pohlednice se nachází, obdobně jako na předchozím obr. 2,
jižní portál tunelu Říkovského II pod Krkavčí skálou.
Fig. 3 Greetings from the Rieger Trail. The tunnel near Semily.  At the expen-
se of A. Baumgartner in Železný Brod. Before 1914. Coloured photo. [aut-
hors’ collection]
The southern portal of the Říkov II tunnel under Krkavčí Skála rock can be seen
on the left-hand edge of the picture postcard, similarly to the previous Fig. 2. 

Obr. 4 Pozdrav z Riegrovy stezky. Tunel od Železného Brodu. Nákladem A.
Baumgartnera v Žel. Brodě. Před 1914. Kolorovaná fotografie. [sbírka autorů]
Při pravém okraji pohlednice je opět vidět portál tunelu Říkovského II pod
Krkavčí skálou, tentokráte však severní.
Fig. 4 Greetings from the Rieger Trail.  The tunnel from Železný Brod. At the
expense of A. Baumgartner in Železný Brod. Before 1914. Coloured photo.
[authors’ collection]
The portal of the Říkov II tunnel is again seen on the right-hand edge of the pic-
ture card, but this time it is the northern one.
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v nich provozována kolej jedna. Jejich délky jsou následující:
Říkovský I – 297 m, Říkovský II – 307 m, Říkovský III – 264,85 m,
Říkovský IV – 199,85 m. 

V šedesátých letech XX. stol. byly, s ohledem na bezpečnost,
u druhého, třetího a čtvrtého tunelu zřízeny betonové galerie. [1, 2]

TUNEL NOVOPACKÝ

Tunel Novopacký se nachází na traťovém úseku Chlumec
n/Cidlinou – Trutnov Poříčí, a to mezi stanicemi Horní Nová Ves
a Nová Paka. Předmětná trať byla zřízena společností „Rakouské
severozápadní dráhy“ (ÖNWB = Österreichische Nordwest Bahn).
Tunel stavěli rovněž italští dělníci, a to jako jednokolejný.
Zprovozněn byl roku 1871, v délce 347,95 m.

Novopacký tunel je zajímavý několika svými parametry. Jeho jižní
výjezd (obr. 7) je v oblouku, takže tunelem, ač poměrně krátkým,
není vidět skrz. Dále se přímo v tunelu mění sklon trati. A vůbec nej-
zajímavější je to, že každý z tunelových portálů náleží do povodí jiné
řeky – severní k Jizeře a jižní (na obr. 7) k Cidlině. [1, 3]

parostrojní železnice z Pardubic do Liberce a odbočnou uhelnou
dráhu z Josefova do Malých Svatoňovic. Hlavním záměrem zmíně-
ných podnikatelů bylo napojení se na olomoucko-pražskou dráhu
a spojení Vídně s německy hovořícími oblastmi na severu Čech
a dále s Pruskem. Nová železniční společnost byla pojmenována „K.
K. Priv. Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn“ – ve zkratce SNDVB
(česky „C. k. privilegovaná Jiho-severoněmecká spojovací dráha“).
Trasa nové železnice byla podmíněna vedením v blízkosti pevností
Hradec Králové a Josefov.

Stavba, řízená stavbyvedoucím Ing. Janem Šebkem, byla zahájena
v Pardubicích v září 1856. Tunely, jak bývalo v té době běžné, sta-
věli italští barabové, přišlí z právě dokončené tratě Rakouské jižní
dráhy Vídeň – Terst. Mnozí z nich se měli posléze vyjadřovat, že tak
těžké podmínky, s jakými se střetli v až 70 m hlubokém kaňonu
Jizery mezi Semily a Železným Brodem, nepoznali ani v Alpách. Při
trhacích pracích byl stále ještě používán černý střelný prach. Stavba
celé tratě pak byla hotova za dnes neuvěřitelných 27 měsíců. Dne 
4. 11. 1857 byl otevřen úsek z Pardubic do Josefova, 1. 6. 1858
pokračování z Josefova na Horka u Staré Paky, 1. 12. 1858 vyjely
vlaky z Horek do Turnova a 1. 5. 1859 byla dána do provozu celá trať
z Pardubic až do Liberce. 

Říkovské tunely – obr. 1 až 6 – se nacházejí na traťovém úseku
Stará Paka – Liberec hl. n., mezi stanicemi Semily a Železný Brod.
První z tunelů byl dokončen již v listopadu 1857 a poslední, čtvrtý,
v dubnu 1859. Souborně pak byly uvedeny do provozu v roce 1859.
Všechny tunely byly stavěny pro dvě koleje, když v současnosti je

Obr. 7 Tunel u Nové Paky. Josef Pech, knihkupec Nová Paka. Před 1914.
Kolorovaná fotografie. [sbírka autorů]
Na pohlednici je vidět hluboce zaříznutý jižní portálový úsek, nad portálem jsou
v pozadí první domky obce Heřmanice.
Fig. 7 A tunnel Near Nová Paka.  Josef Pech, bookseller in Nová Paka. Before
1914. Coloured photo [authors’ collection]
The deeply cut southern portal section can be seen in the picture postcard, the
first houses of the municipality of Hartmanice are visible in the background above
the portal.

Obr. 5 III. Tunel. Partie u Semil. Nakladatel K. Chaloupecký knihkupectví
Semily. Před 1914. Kolorovaná fotografie. [sbírka autorů]
Jedná se o tunel Říkovský III. Na pohlednici je jeho výjezdový, severní portál.
Fig. 5 Tunnel III. A scenery near Semily. Publisher Karel Chaloupecký,
Bookshop in Semily. Before 1914. Coloured photo. [authors’ collection]
This is the Říkov III tunnel. Its northern exit portal is shown in the picture postcard. 

Obr. 6 Tunel v Řekách na Riegrově stezce. Nakl. Karel Chaloupecký, knihku-
pec v Semilech. 1925. [sbírka autorů]
S vysokou pravděpodobností se jedná o výhled ze severního portálu tunelu
Říkovského III na následující jižní portál tunelu Říkovského IV. Velmi dobře jsou
patrná zděná žebra zajišťující přilehlou strmou skalní stěnu.
Fig. 6 The tunnel in Řeky on the Rieger Trail. Publisher Karel Chaloupecký,
Bookseller in Semily. 1925 [authors’ collection]
With high probability, this is a view of the southern portal of the Říkov IV tunnel
taken from the northern portal of the preceding Říkov III tunnel. Masonry ribs
supporting the adjacent steep rock wall are very well visible.  
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TUNEL PETROVICKÝ

Tunel Petrovický se nachází na traťovém úseku Týniště n/Orlicí
– Mieroszów (PKP), mezi stanicemi Police n/Metují a Žďár.
Pojmenován je podle obce Petrovice, která se nalézá přímo nad
ním (obr. 8). Stavbu tunelu prováděli opět italští dělníci pod vede-
ním inženýrů Itala Bartolletiho a Slovince Kovačoviče. Proražen
byl, v délce 289,80 m, 7. 5. 1874. Tunel byl zřízen jako dvouko-
lejný, provozována je však kolej jedna. [1, 4]

doc. Ing. VLADISLAV HORÁK, CSc., 
Ing. RICHARD SVOBODA, Ph.D., 

Ing. MARTIN ZÁVACKÝ

Poděkování: Příspěvek byl vypracován s finanční pomocí 
EU „OP Výzkum a vývoj pro inovace“, projekt reg.
č. CZ.1.05/2.1.00/03.0097, v rámci činnosti regionálního centra
AdMaS „Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie“
a programu Centra kompetence Technologické agentury České
republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum pro efektivní a udr-
žitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), číslo projektu
TE01020168.

Obr. 8 Nádražní údolí s tunelem u Police n. Met. 1899. [Sbírka autorů]
Na pohlednici je velmi jednoduché původní nádraží Police n/M. V dálce je vidět
jižní portál tunelu i s náznakem obce Petrovice.
Fig. 8 Railway station valley with a tunnel near Police nad Metují. 1899. [aut-
hors’ collection]
The picture postcard presents the original very simple railway station in Police
nad Metují.  The southern portal of the tunnel with a trace of the municipality
of Petrovice is visible in the distance.  
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INFORMACE PRACOVNÍ SKUPINY MECHANIZOVANÉHO TUNELOVÁNÍ 
O TBM RAŽBĚ TUNELU MTKVARI V GRUZII S ČESKOU ÚČASTÍ
INFORMATION OF CZTA WORKING GROUP MECHANIZED TUNNELING 
ON THE MTKVARI TUNNEL TBM EXCAVATION IN GEORGIA WITH CZECH PARTICIPATION 

Z ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN CZTA / CZTA WORKING GROUPS

Skupina investorů se prostřednictvím svých expertů rozhodla
návrh přepracovat a využít nabídky společnosti Herrenknecht na
dodávku repasovaného tunelovacího stroje. Jednalo se o TBM
stroj double schield hard rock. Společnost pro výstavbu elektrárny
ovšem za stroj nezaplatila a celý projekt opustila, neboť i přes

An extensive investment unit, a hydropower plant on the
Mtkvari River, is under construction with the participation of
Czech companies SAMSON PRAHA, spol. s r. o. and Škoda
Praha. At the full output, the power plant will generate approxima-
tely 55MW. The earthfill dam location is designed to be in a river
meander in a valley. The power plant is on the river, downstream
from a flown-along mountain massif. Water is carried to the power
plant from the reservoir over a mountain ridge through a tunnel.  

Úvod

V jižní Gruzii se buduje rozsáhlý investiční celek hydroelektrárny na
řece Mtkvari s přispěním českých firem SAMSON PRAHA, spol. s r. o.
a Škoda Praha. Elektrárna bude při plném výkonu dodávat přibližně 
55 MW. Sypaná hráz je navržena v záhybu řeky v údolí. Elektrárna je
na řece po proudu za obtékaným horským masivem. K elektrárně je
přivedena voda z přehrady tunelem přes horský hřeben.
Historie a vývoj stavby tunelu

Původní projekt z roku 2009 předpokládal realizaci tunelu konvenč-
ně. Po vyražení úseku v délce cca 300 m byly postupy nedostatečné
vzhledem k požadovanému termínu dokončení tunelu za dva roky.

Obr. 1 Řezná hlava stroje TBM double schield hard rock před portálem
Fig. 1 Cutterhead of the double shield hard rock TBM in front of portal




