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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
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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.
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v dňoch 23.–25. 5. 2016 ktorej sa zo Slovenska zúčastnilo viac
ako 50 odborníkov z členských organizácií STA a 10 študentov
(po 5 z Technickej univerzity Žilina a Fakulty BERG Technickej
univerzity Košice).

Správu o hospodárení STA predniesol člen revíznej komisie
STA Ing. Michale. Pozitívnym faktom finančnej situácie STA je
okrem zvýšenia disponibilného objemu prostriedkov aj to, že
platobná disciplína v platení členských príspevkov presahuje 
95 %. Podrobný rozpočet na nasledujúce obdobie bude predlo-
žený a prerokovaný výborom STA. Predpokladá sa vyrovnané
hospodárenie v roku 2017.

Správu o plánovaných aktivitách STA v roku 2017 predniesol
podpredseda STA Ing. František Očkaják. Aktivity budú oriento-
vané na tieto hlavné okruhy:

• organizovanie odborných seminárov zameraných na výstavbu
diaľničných tunelov Považský Chlmec, Ovčiarsko a tunel
Žilina ako aj pripravovanú výstavbu železničných tunelov
v SR;

• naďalej finančne podporovať exkurzie vysokoškolských štu-
dentov na rozostavané tunely ako aj ich účasť na tunelárskych
konferenciách a seminároch;

• príprava konferencie TUNELY A PODZEMNÉ STAVBY
2018;

• popri týchto aktivitách naďalej pokračovať v spoluúčasti pri
vydávaní časopisu Tunel (aktívnou účasťou v činnosti redakč-
nej rady časopisu Tunel, publikovaním odborných príspevkov
a poskytovaním správ do jeho pravidelných rubrík).

Podrobnejšiu informáciu o plánovanej príprave konferencie
TUNELY A PODZEMNÉ STAVBY 2018 predniesla predsed-
níčka prípravného výboru Ing. Viktória Chomová, ktorá vyzvala
členské organizácie STA aby čím skôr prejavili záujem o spon-
zorstvo konferencie.

Diskusia sa odvíjala takmer výlučne na tému odbornej proble-
matiky priamo súvisiacej s razením tunela Višňové, jeho para-
metrami, unikátnou technológiou razenia a geologickými a hyd-
rogeologickými podmienkami, v ktorých razenie tunela prebieha.

Prvý prívlastok tunela Višňové vyplýva z jeho dĺžky – bude to
najdlhší tunel v SR a jeho dĺžka určite nebude prekonaná zrejme
v dosť dlhom čase. Trasa tunela je situovaná v geologicky a hyd-
rogeologicky veľmi komplikovaných pomeroch. Prieskumnou
štôlňou vyrazenou v rokoch 1998–2002 v celej dĺžke trasy tune-
la sa pomerne presne zistila nielen skladba a vlastností hornino-
vého masívu, ale aj jeho výrazné odvodnenie a tým aj zlepšenie
podmienok pri razení tunelových rúr. (Tým sa potvrdila často
diskutovaná oprávnenosť rozhodnutia o potrebe prieskumnej
štôlne).

Ďalšou výraznou odlišnosťou oproti ostatným tunelom raze-
ným doteraz tak v SR ako aj ČR je metóda razenia. Keby zhoto-
viteľom bola niektorá slovenská alebo česká firma, tunel by sa
razil s vysokou pravdepodobnosťou podľa princípov NRTM.
Keďže zhotoviteľom stavby je taliansko-slovenské združenie
Salini Impregilo–Dúha, výber technológie razenia určil taliansky
partner. Razičská metóda použitá prvýkrát v SR nesie označenie
ADECO. Diskutujúci potvrdili výhody i nevýhody tejto metódy
a jeden zo zaujímavých záverov bol ten, že metóda ADECO
s razením na plný profil bez členenia čelby a dlhými zábermi na
jeden odstrel je nesporne výhodnejšia oproti NRTM vtedy, keď
razenie prebieha v geologicky homogénnom prostredí a bez
častého striedania vlastností horninového masívu.

Predseda STA na záver poďakoval prítomným za účasť a aktív-
ny prístup v priebehu valného zhromaždenia, odbornej prednáš-
ky i exkurzie do tunelových rúr tunela Višňové razených zo
západného portálu. Konštatoval tiež, že v období oživenia
výstavby tunelov v SR sa prejavilo aj oživením činnosti STA.
Terajšia početnosť tunelových stavieb diaľničných tunelov a pri-
pravované stavby železničných tunelov nájdu pozitívny ohlas
v činnosti a aktivitách výboru STA ako aj v zapojení celej člen-
skej základne do pripravovaných okruhov činnosti v ďalších
rokoch.

Ing. JOZEF FRANKOVSKÝ

Činnost Sekce tunely ČSS pokračovala v roce 2016 v dlouhole-
tých aktivitách čtvrtletního informování členů Sekce a cestou článků
a zpráv v časopisu Silniční obzor v informování odborné silničářské
veřejnosti o současné problematice týkající se tunelových úseků
pozemních komunikací.

Kromě tří obvyklých jednání připravila Sekce v roce 2016 pro
členy návštěvu tunelů stavby dálnice D 805 před jejich uvedením do
provozu.

Březnové jednání Sekce bylo pro jeho 16 účastníků organizováno
v zasedací místnosti velína Strahovského tunelu. Jednání o činnos-
tech společností ČSS, společnosti CzTA a přípravě této společnosti
na pořádání mezinárodní tunelářské konference Podzemní stavby
Praha 2016 bylo dále doplněné zprávou o jednání bezpečnostních
techniků tunelů organizovaném společností ITA-COSUF a o zaháje-
ní činnosti společnosti PIARC v novém období 2016–2019. Na
závěr jednání byla jeho účastníkům umožněna prohlídka dispečer-
ského pracoviště a strojovny velína TSK Praha Strahov.

Červnové jednání Sekce bylo uspořádáno ve společnosti PRAGO -
PROJEKT, a.s. Kromě informací o činnostech ČSS a o dokončení
metody analýzy rizik CAPITA vytvořené pro tunely pozemních
komunikací Fakultou dopravní ČVUT bylo 13 účastníků jednání,
znovu po roce, podrobně informováno o stavu přípravy výstavby
tunelů na trase dálnice D 3 na území Středočeského kraje. Účastníci
jednání byli rovněž seznámeni s úspěšným průběhem mezinárodní
tunelářské konference Podzemní stavby Praha 2016.

Podzimní jednání Sekce bylo uspořádáno v polovině října 2016
pro 12 účastníků formou návštěvy dokončovaných tunelů stavby
dálnice D 805 včetně nově upraveného řídicího střediska tunelů
Řehlovice.

Tradiční prosincové jednání Sekce bylo uspořádáno pro jeho 16
účastníků u společnosti METROPROJEKT Praha a.s. Program jed-
nání zahrnoval informaci o průběhu a závěrech Silniční konference
2016, informaci MD ČR o činnosti jeho komise pro udělování
oprávnění ke hlavním prohlídkám silničních tunelů a informaci
o zahájení spolupráce členů Sekce se společností PIARC pro obdo-
bí 2016–2019. Ing. Kadlec z TSK Praha prezentoval roční dopravní
hodnocení provozu tunelového komplexu Blanka MO Praha,
prof. Barták a Ing. Volek přednesli informace týkající se stability
trasy dálnice D 8O5 a Ing. Štefan prezentoval průběh a odstraňová-
ní následků mimořádných událostí v tunelu Lochkov.

Sekce tunely pokračovala také v roce 2016 ve spolupráci s odbor-
ným časopisem ČSS Silniční obzor organizováním článků pro číslo
3/2016 časopisu věnované problematice tunelů pozemních komuni-
kací, uveřejňováním informací o činnostech CzTA a informací
o celosvětově významných stavbách tunelů pozemních komunikací.

První jednání Sekce tunely ČSS v březnu roku 2017 bude připra-
vováno ve spolupráci se společností SATRA, spol. s r.o. S touto spo-
lečností bude Sekce tunely rovněž spolupracovat při organizování
dvoudenního jednání pracovní skupiny WG 5 výboru D 5 společ-
nosti PIARC v červnu 2017 v Praze. 

Ing. JIŘÍ SMOLÍK 

ČINNOST SEKCE TUNELY ČSS V ROCE 2016




