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ČESKÁ REPUBLIKA
MODERNIZACE TRATI ROKYCANY – PLZEŇ 

Od zahájení ražeb severní tunelové trouby Ejpovických
tunelů v září 2016 tyto překonaly již polovinu své vzdálenos-
ti. V současné době (začátek dubna 2017) se tunelovací stroj
Herrenknecht S-799 v severní tunelové troubě nachází v geo-
logicky komplikované části s nízkým nadložím. Do této chví-
le dosahované denní postupy stroje potvrzují účinnost nabi-
tých zkušeností z ražeb jižní tunelové trouby a efektivitu před-
stihových opatření v podobě podzemních monolitických stěn
určených pro bezpečné provádění prací na řezné hlavě a rov-
něž pro zvýšení bezpečnosti ražbou ovlivněného okolí.

Čilý stavební ruch je v současnosti i v jižní tunelové troubě.
Probíhá zde ražba prvních propojek, které jsou raženy v pro-
středí grafitických břidlic. Na rozdíl od traťových tunelů je
v tomto případě prováděna ražba metodou konvenční podle
zásad NRTM. Pozvolna se dokončuje také betonáž dna tunelu
spolu s betonovou deskou jako základu budoucího železniční-
ho spodku. Dokončují se i lokálně specifikované sanační
práce tunelového ostění. V průběhu dubna budou již rovněž
započaty práce na instalaci technologie v tomto případě na
osazování závěsů pro trakční vedení.

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

KOLEKTOR HLÁVKŮV MOST

Výstavbu kolektoru provádí sdružení firem Subterra a.s.
a HOCHTIEF CZ a. s.

Zadavatelem stavby je Magistrát hl. m. Prahy. Jedná se
o výstavbu raženého kolektoru s použitím trhacích prací
a mechanického rozpojování, hloubeného kolektoru s kruho-
vým profilem do 8 m, výstavbu technických a kabelových
komor a odbočné větve na ostrově Štvanice. Tento nový
kolektor bude propojen se stávajícími kolektory na nábřeží
L. Svobody, resp. na severním předmostí Hlávkova mostu.
Délka ražených úseků (hlavní trasa i komory) bude předsta-
vovat cca 413 m, celková hloubka čtyř šachet je přibližně
130 m. 

Projekt, jeho specifika a význam byly popsány v čísle časo-
pisu Tunel 1/2017. Stejně tak v něm byly popsány aktuálně
provedené práce. Od té doby výstavba kolektoru postoupila
do další fáze. Důležitým bodem bylo vysvěcení a osazení
sochy svaté Barbory dne 22. 3. 2017 za účasti zástupce inves-
tora Magistrátu hl. města Prahy radní Jany Plamínkové. Do
současné doby, tj. přelom 3. a 4. měsíce 2017, byly dosud pro-
vedeny dále popsané práce. 

Na těšnovském předmostí bylo vyraženo 30 m kaloty
a opěří hlavní kolektorové trasy směrem od šachty J101
k šachtě J102. Společně s tím byla šachta J101 prohloubena na
své definitivní dno. Tímto byly ražby od šachty J101 v hlavní
trase ukončeny a nyní budou zahájeny práce na ražbě technic-
ké komory TK101, nad kterou byl předem zajištěn proplacho-
vací kanál Těšnov – Libeň. 

Na ostrově Štvanice bylo na šachtě J102 vyraženo 16 m
hlavní kolektorové trasy v kalotě směrem k šachtě J102
a 10 m k šachtě J103. Následně byla do šachty spuštěna

THE CZECH REPUBLIC

MODERNISATION OF ROKYCANY – PLZEŇ RAILWAY 
TRACK SECTION 

Since the commencement of driving the northern tunnel
tube of the Ejpovice tunnels in September 2016, the comple-
ted excavation length has exceeded a half. At the moment (at
the beginning of April 2017) the Herrenknecht S-799 tunnel
boring machine in the northern tunnel tube is located in
a geologically complicated section with a low overburden.
The until now achieved daily advance rates confirm the
effectiveness of the experience gathered during the course of
driving the southern tunnel tube and effectiveness of the mea-
sures implemented in advance of the excavation in the form
of cast-in-situ diaphragm walls designed to allow safe wor-
king on the cutterhead and to improve the safety of the tun-
nel surroundings affected by the underground excavation.     

Busy construction activities are currently proceeding in the
southern tunnel tube. Initial cross passages are being driven
through the environment formed by graphitic shale. In con-
trast with the running tunnels, the excavation of the cross
passages is carried out using the principles of the conventio-
nal NATM. The concreting of the tunnel bottom and the slab
foundation of the future track bed is gradually being finished.
Even the locally specified rehabilitation work on the tunnel
lining is being completed. Even the work on the installation
of tunnel equipment, in our case the installation of droppers
for the catenary system will commence during April.   

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

HLÁVKŮV BRIDGE UTILITY TUNNEL

The construction of this utility tunnel is carried out by
a consortium of companies consisting of Subterra a. s. and
HOCHTIEF CZ a. s.

The Prague City Hall is the project owner. The works con-
tract is concluded for the construction of a mined utility tun-
nel using rock blasting and mechanical disintegration, a cut-
and-cover utility tunnel with a circular cross-section diame-
ter up to 8m, the construction of service and cable chambers
and the tunnel branch on Štvanice Island. The new utility tun-
nel will be interconnected with utility tunnels existing on the
Ludvíka Svobody Embankment and on the northern head of
Hlávkův Bridge, respectively. The length of the mined secti-
ons (the main route and chambers) will amount to ca 413m,
the total depth of four shafts is approximately 130m.  

The project, its specifics and importance were described in
the previous journal issue, TUNEL No. 1/2017. The current-
ly completed work operations were also described in it. Since
that time the utility tunnel construction has advanced to the
next phase. The consecration and installation of a statuette of
St. Barbara on 22nd March 2017 was another important point.
The event was attended by Ms Jana Plamínková, a councillor
representing the project owner, the Prague City Hall. The fol-
lowing work items have been finished so far, i.e. the end of
March and beginning of April. 2017:      

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE
CURRENT NEWS FROM THE CZECH AND SLOVAK UNDERGROUND CONSTRUCTION 



65

26. ročník - č. 2/2017

Thirty metres of the top heading and bench excavation of
the main utility tunnel route in the direction from shaft J101
toward shaft J102 were finished on the Těšnov bridgehead.
Concurrently, the depth of the shaft J101excavation reached
the definitive bottom. It means that the underground excava-
tion from shaft J101 on the main route has been finished and
the work on the service chamber TK101 excavation will com-
mence (the flushing sewer between Těšnov and Libeň run-
ning above the chamber was stabilised in advance).    

On Štvanice Island, the excavation of 16m of the main uti-
lity tunnel route was finished in the top heading in the direc-
tion of shaft J102 and 10m toward shaft J103. The complete
mechanical set for the excavation of the section from shaft
J102 to shaft J103 was subsequently lowered down the shaft.
The excavation is carried out using mechanical disintegration
with Alpine AM50 mine roadheader. Until now, 35m of the
excavation have been completed. In addition, the excavation
of chamber TK103 at shaft J103 has been completely finis-
hed, the shaft has been deepened and the excavation of the
cesspool, to which the gradient of the entire utility tunnel is
directed, is under completion. The casting of blinding conc-
rete has been finished on the cut-and-cover branch leading
from shaft J103 in the direction of the tennis stadium. The
utility tunnel branch is divided into three expansion sections;
as of today, two sections of the waterproofing bottom and
walls, two sections of concreting the bottom and one section
of concreting the walls have been finished.      

On the Holešovice side, the work associated with shaft
J104 commenced. Specialist foundation work lying in the
installation of 31 jet grouted columns was finished. At the
moment the shaft sinking operations are being commenced.      

Ing. VÁCLAV DOHNÁLEK, vdohnalek@subterra.cz,
Subterra a.s., 

Ing. RADEK KOZUBÍK, radek.kozubik@hochtief.cz, 
HOCHTIEF CZ a. s.

THE SLOVAK REPUBLIC
POĽANA AND SVRČINOVEC TUNNELS

There are the Poľana tunnel (898 m) and Svrčinovec tunnel
(445m) on the Svrčinovec – Skalité section of the D3 motor-
way. Both tunnels are single-tube structures for bi-directional
traffic, each with an independent escape galley.     

The Poľana is an 898m long, single-tube tunnel on the
Svrčinovec – Skalité section of the D3 motorway.  

The tunnel excavation commenced on 31st July 2014. In the
beginning the tunnel was driven only from the western por-
tal. Later, within the framework of acceleration measures, the
excavation started even from the eastern portal with respect
to unfavourable geological conditions and reduced excavati-
on advance rates. The tunnel was ceremonially broken
through on 7th September 2015.     

The Svrčinovec tunnel is a 420m long, single-tube structu-
re for bi-directional traffic. It is located at the beginning of
the Svrčinovec – Skalité section of the D3 motorway, just
behind the Svrčinovec interchange. The tunnel excavation
started from the western portal on 30th October. The breakt-
hrough ceremony took place on 23rd June 2015.  

Both tunnels are currently structurally and technologically
finished and functional tests of the system are underway.
They are prepared for handing over to the client and opening
to traffic.  

kompletní strojní sestava pro ražbu úseku z šachty J102 do
šachty J103. Ražba je prováděna mechanickým rozpojová-
ním s použitím důlní frézy Alpine AM50. V současnosti je
vyraženo 35 m. Dále u šachty J103 byla kompletně doraže-
na komora TK103, šachta prohloubena a nyní se zde dokon-
čuje ražba žumpovní jímky, do které je celý kolektor vyspá-
dován. Na hloubené odbočné větvi vedoucí od šachty J103
směrem k tenisovému stadionu byly dokončeny betonáže
podkladních betonů. Odbočná větev je rozdělena na tři dila-
tační úseky, k dnešnímu dni jsou dokončeny dva úseky izo-
lací dna a stěn, dva úseky betonáže dna a jeden úsek beto-
náže stěn. 

Na holešovické straně byly zahájeny práce spojené se šach-
tou J104, kde byly provedeny práce speciálního zakládání
spočívající ve zhotovení 31 sloupů tryskové injektáže. V sou-
časné době jsou zahajovány práce na hloubení šachty. 

Ing. VÁCLAV DOHNÁLEK, vdohnalek@subterra.cz,
Subterra a.s., 

Ing. RADEK KOZUBÍK, radek.kozubik@hochtief.cz,
HOCHTIEF CZ a. s.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
TUNELY POĽANA A SVRČINOVEC

Na stavbe úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité súčasťou
stavby sú aj tunely Poľana (898 m) a Svrčinovec (445 m),
ktoré sa realizujú ako jednorúrové s obojsmernou prevádzkou
a samostatnou únikovou štôlňou.

Tunel Poľana je 898 m dlhý jednorúrový tunel na diaľnič-
nom úseku D3 Svrčinovec – Skalité (obr. 1). 

S razením sa začalo 31. 7. 2014 a razilo sa najskôr len zo
západného portálu. V dôsledku nepriaznivých geologických
podmienok a spomalenia razenia sa v rámci akceleračných
opatrení neskôr začalo raziť aj z východného portálu. Tunel
bol slávnostne prerazený 7. 9. 2015. 

Tunel Svrčinovec je 420 m dlhý jednorúrový tunel situova-
ný na začiatku diaľničného úseku D3 Svrčinovec – Skalité
tesne za križovatkou Svrčinovec, s razením sa začalo 30. 10.
2014 a razilo sa zo západného portálu. Tunel bol slávnostne
prerazený 23. 6. 2015. 

Obidva tunely sú momentálne po stavebnej a technologickej
stránke ukončené a prebiehajú funkčné skúšky systému. Sú
pripravené na preberacie konania a na spustenie do prevádzky.

Výstavbu úseku zabezpečuje združenie štyroch spoločností:
Váhostav – SK, a.s., Doprastav, a.s., Strabag, a.s., a Metrostav SK, a.s.

TUNELY OVČIARSKO A ŽILINA

Na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s dĺž-
kou 13,2 km sa nachádzajú dva diaľničné dvojrúrové tunely:
Ovčiarsko a Žilina. 

Tunel Ovčiarsko s dĺžkou 2367 m sa začal raziť 12. 9. 2014. 
Severná tunelová rúra – realizuje sa sekundárne ostenie

tunela. Ku dňu 4. 4. 2017 je vybetónovaných 140 blokov hor-
nej klenby z celkového počtu 184 blokov, čo predstavuje cca
76 % zrealizovaných prác.

Južná tunelová rúra – prebieha realizácia sekundárneho
ostenia, ktorá sa začala 29. 9. 2016. Ku dňu 4. 4. 2017 je vybe-
tónovaných 66 blokov, z celkového počtu 187 blokov, tj. 35 %
zo sekundárneho ostenia hornej klenby (obr. 2).

Tunel Žilina je 687 m dlhý dvojrúrový tunel realizovaný na
stavbe D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. S razením
tunela sa začalo 5. 11. 2014. Priamym zhotoviteľom tunela je




