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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



111

26. ročník - č. 1/2017

definitivní monolitické tunelové obezdívky bude v tomto úseku
instalováno ještě ocelové svařované opláštění – potrubí.

Ve vzdálenosti cca 200 m od portálu je nad tunelem navržena
šachta délky 45 m a nad ní podpovrchová vyrovnávací nádrž hlu-
boká také cca 45 m.
Technické řešení tunelu a postup ražby TBM

Úsek tunelu od km 0,300 až k hornímu portálu u vtokového
objektu v km 9,800 je nyní ražen tunelovacím strojem TBM doub-
le schield hard rock. Kruhové ostění je montováno z železobeto-
nových segmentů (5+1). Styčná spára jednotlivých prstenců ostě-
ní není navržena kónická. Stroj je veden pouze nerovnoměrným
svíráním gumového těsnění mezi segmenty. Doprava rubaniny
z tunelu je zajištěna dopravníkovým pásem, segmenty ostění se
dopravují kolejovou drážkou, přičemž se na vlaku vezou vždy
dílce pro dva prstence. Po kolejích se dopravují také kačírek
a cement pro primární i systematickou sekundární injektáž.
Injektážní směs se míchá až na stroji s přidáváním vody. Tlouštka
ostění je 250 mm, délka jednoho prstence je 1,5 m.

Ražba TBM byla zahájena po obvyklých úvodních komplika-
cích v srpnu 2016. Postupy ražby jsou nyní až 900 m/měsíc.
Rychlost ražby jde však často na úkor kvality injektáží. Dosud je
vyraženo cca 4000 m.
Problémy výstavby tunelu 

Hornina je úplně suchá a to je příčinou velmi prašného prostře-
dí ve stroji. V dílcích ostění se objevují trhliny způsobené zejmé-
na nevhodným skladováním a manipulací. Dílce s trhlinami je
nutno vyřazovat a likvidovat.

investice 30 mil. dolarů nedosáhla pokroku. Významným argu-
mentem rovněž bylo obrovské zpoždění oproti harmonogramu.
Stroj zůstal uskladněn po dva roky u společnosti Herrenknecht.
Projekt byl následně převzat investičním fondem s podporou gru-
zínských bank a soukromých investorů, který najal konzultační
společnost Škoda Praha a. s. Teprve poté v roce 2015 se podařilo
znovu rozběhnout hlavní stavební práce a ražbu tunelu.

Technický dozor investora a geotechnický dohled na stavbě
zajišťuje společnost SAMSON PRAHA, spol. s r.o. svými 3 až 4
pracovníky.
Geologie

Tunel je veden v horninovém prostředí střídajících se sedimen-
tárních, metamorfovaných a magmatických hornin. Litologické
typy jsou pískovce, brekcie, andesit, tuf. Hlavní plochy vrstevna-
tosti jsou ukloněny převážně téměř svisle, vzdálenost ploch cca
1 m. Hornina je suchá bez přítoků podzemní vody. Přehled hornin
podle geologického průzkumu je v přiložené tabulce.
Základní technické údaje o tunelu

Průměr výrubu tunelu je 6 m, délka tunelu cca 9,7 km. Směrově
je tunel téměř přímý, výškově má spád 0,5 %. Ražba tunelu pro-
bíhá dovrchně od budoucí elektrárny. 

Dolní úsek tunelu v délce cca 300 m byl vyražen konvenčně
pomocí trhacích prací a skalní frézy. Výrub je dočasně zajištěn
pouze slabou vrstvou stříkaného betonu, ve vybraných místech
navíc s výztužnými sítěmi a rámy z ocelových I-profilů. Do

Obr. 3 Hotový tunel a poslední vozy závěsu stroje TBM
Fig. 3 Completed tunnel and last trailers of the TBM trailing gear 

Obr. 2 Dobře patrné struktury horninového masivu v odřezu poblíž portálu
tunelu
Fig. 2 Well apparent structures of rock mass in a side-hill cut near the tun-
nel portal 

Tab. 1 Přehled hornin podle geologického průzkumu
Table 1 Summary of ground types according to geological survey

skupina horniny dle vzniku podskupina litologický typ horniny

intrusivní
středně-krystalický Tešenit

(ztuhlé pod povrchem) hrubě-krystalický Tešenit

magmatické tmavě šedý Diabas

tmavě šedý, Tmavě hnědý nebo Tmavě zelný Andesit
efusivní (vylité)

zelený, hnědozelený nebo šedý hrubo- a jemnozrnný tuf

metamorfované kontaktně metamorfované šedý kontaktní rohovec

hrubozrnné zelené, šedé, tmavo-šedé brekcie s polohami Andesitu

sedimentární soudržné jemnozrnné šedé, zeleno-šedé nebo hnědé střednězrnné Pískovce

šedé, zeleno-šedé nebo hnědé jemnozrnné Pískovce

prachovité a jílovité prokřemenělý Argilit

šedý, zelenošedý, hnědošedý, fialový nebo tmavočervený Argilit
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Přesnost smontovaného ostění je často nedostatečná a dílce mívají
odštípnuté rohy. Je to z důvodu nerovnoměrného zatížení strojem,
většinou však kvůli neopatrné manipulaci a nedodržení technologické
kázně. Primární injektáž je nedostatečná z důvodu rychlého postupu.
Závěr

Přes počáteční problémy s rozběhnutím výstavby celé hydroe-
lektrárny se nyní realizují stavební práce i ražba tunelu poměrně
rychlým tempem. Kvapnou práci často provází nestálá pracovní

morálka a nedbalý přístup obvyklý v tomto regionu. O to důleži-
tější je zde úloha technického dozoru investora, která významným
způsobem přispívá k provedení kvalitního díla.

Ing. OTAKAR HASÍK, hasik@samsonpraha.cz, 
Ing. MARCEL RÜCKL, ruckl@samsonpraha.cz, 

Ing. PETR JAKEŠ, jakes@samsonpraha.cz, 
SAMSON PRAHA, spol. s r. o.

The regular General Assembly of the Slovak Tunnelling
Association was held on 19th January 2017. The General
Assembly discussions were opened by Ing. Miloslav Frankovský,
the Chairman of the STA, by the presentation of the programme,
with its usual parts expanded by the addition of a technical lectu-
re on “Overbreaks at the Višňové tunnel during the excavation of
the tunnel tubes from the eastern portal” delivered by Ing. Sobota,
the deputy site manager at the Višňové tunnel construction, and an
excursion to both tunnel tubes driven from the western portal. The
STA Activity Report 2016 was presented by the STA chairman
Ing. Miloslav Frankovský in the structure corresponding to the
main circles of the STA activities. Regarding the STA member -
ship, the chairman informed that the association has 52 members.
In the context of the contents of TUNEL journal issue No. 4/2016,
he noted that this issue was filled exclusively with technical
papers from the excavation of tunnels in Slovakia. Of the confe-
rence related activities, he brought back to minds the TUNNELS
AND UNDERGROUND CONSTRUCTION conference held in
Žilina in 2015 and the UNDERGROUND CONSTRUCTION
PRAGUE 2016 conference, which was attended by more than 50
professionals from the STA member organisations. Further on, the
STA financial report was delivered.  

In 2017, the activities will be oriented on several main circles:
organising technical seminars focused on the construction of the
Považský Chlmec, Ovčiarisko and Žilina motorway tunnels and
the construction of railway tunnels under preparation in the
Slovak Republic, providing financial support for the excursion of
university students to tunnels under construction and their atten-
dance at conferences and seminars, preparing the TUNNELS
AND UNDERGROUND CONSTRUCTION 2018 conference
and continuing the participation in publishing TUNEL journal.       

Riadne valné zhromaždenie Slovenskej tunelárskej asociácie
sa konalo dňa 19. januára 2017 v zasadacej miestnosti Národnej
diaľničnej spoločnosti na západnom portáli tunela Višňové.
Zúčastnilo sa ho 30 zástupcov členských organi zácií.

Rokovanie Valného zhromaždenia otvoril predseda STA
Ing. Miloslav Frankovský, ktorý v úvode privítal účastníkov
a poďakoval investorovi stavby, Národnej diaľničnej spoločnosti,
za poskytnutie priestorov a zhotoviteľovi Združeniu Salini
Impregilo–Dúha, za organizáciu exkurzie. 

Následne prezentoval program a organizačné pokyny súvisia-
ce s priebehom VZ. Účastníci rokovania prijali návrh programu
bez pripomienok a doplnenia. Do programu VZ okrem obligát-
nych častí bola zahrnutá odborná prednáška na tému
„Nadvýlomy na tuneli Višňové pri razení tunelových rúr od
východného portálu“, ktorú predniesol Ing. Sobota, zástupca
stavbyvedúceho na stavbe tunela Višňové a exkurzia do obid-
voch tunelových rúr, razených od západného portálu.

Správu o činnosti STA za rok 2016 predniesol jej predseda
Ing. Miloslav Frankovský v štruktúre podľa hlavných okruhov
činnosti STA, ktorými v roku 2016 boli:

• spoluúčasť pri vydávaní časopisu Tunel a príprave jeho obsa-
hovej náplne;

• konferenčné aktivity v spolupráci s CzTA;
• spolupráca s vysokými školami vo forme financovania

a organizovania účasti študentov Technickej univerzity Žilina
a Technickej univerzity Košice, fakulta BERG na konferen-
ciách a exkurziách na stavbách diaľničných tunelov v SR;

• príprava novelizácie technických predpisov pre stavbu tune-
lov (Technicko-kvalitatívne podmienky, Vzorové listy).

K členskej základni predseda STA informoval, že 2 členovia
vystúpili a 4 nové členské organizácie boli prijaté, čo znamená
počet členov 52 (z toho 5 individuálnych).

V súvislosti s obsahovou náplňou časopisu Tunel č. 4/2016
zaznela pochvalná poznámka o tom, že po dlhšom období absen-
cie článkov o razení tunelov v SR je toto číslo naplnené exklu-
zívne odbornými článkami z razenia tunelov na Slovensku.

Konferenčné aktivity boli pripomenuté pozitívnymi dozvukmi
konferencie TUNELY A PODZEMNÉ STAVBY v Žiline
v dňoch 11.–13. 11. 2015 a pozitívnymi ohlasmi slovenských
účastníkov na konferencii PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2016

SPRAVODAJSTVO STA/ITA-AITES
ITA-AITES STA NEWS

Všem členům České tunelářské asociace ITA-AITES z. s. si dovolujeme oznámit, že její valné shromáždění se bude konat ve
středu 31. května 2017. Bude to volební valné shromáždění, protože jeho součástí budou volby předsedy a členů předsednictva
asociace na funkční období 2018 až 2020.

Výzva k podání návrhů na předsedu a členy předsednictva i pozvánka na valné shromáždění včetně jeho programu bude všem
členům asociace v souladu se stanovami zaslána.

Ing. MARKÉTA PRUŠKOVÁ, Ph.D, pruskova@ita-aites.cz, 
generální sekretář CzTA ITA-AITES

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES Z. S.
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