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struction in the position of an expert consultant for the project
owner and the consulting engineer. Despite the fact that, for busi-
ness and not technical reasons, the tunnel could not be finished
using this method after a collapse in 2003, he remained, despite
an illness, active in the field of underground construction engine-
ering to the last moments of his life.

Those of us who knew Ing. Šťastný will not forget his friendly
and cordial nature, the always smiling face, ardent and gentle-
manly manners. He liked to sport and potter around his cottage in
Jimravov. He was a highly educated and cultural man and
a Francophile. He used to  astonish his French friends by reciting
works of French poets by heart.       

On request of his wife, Zuzana, we convey her great thanks for
condolences she received because it is not in her power to answer
all of them.   

God speed you, Míra.

Ing. TOMÁŠ EBERMANN, Ph.D., Ing. ROMAN SMIDA

v jílovitých zeminách a jílovcích. Intenzivně se na stavbě podí-
lel jako odborný konzultant investora i projektanta. I když se
tunel, nikoliv z důvodů technických, nýbrž obchodních, po
závalu v roku 2003 nepodařilo touto metodou dokončit, zůstal
nadále činný v oboru podzemních staveb a to nemoci navzdory
do posledních chvil svého života.

Ti z nás, kdo Ing. Šťastného znali, nezapomenou na jeho přá-
telskou, srdečnou povahu, vždy usměvavou tvář, vřelé a gentle-
manské jednání. Rád sportoval a kutil na své chalupě
v Jimramově. Byl velmi vzdělaným, kulturním člověkem
a frankofilem. Své francouzské přátele ohromoval recitací děl
francouzských básníků zpaměti.

Na přání manželky Zuzany vyřizujeme touto cestou velké
díky za projevy soustrasti, které dostala, neboť není v jejích
silách všem odpovědět. 

Zdař Bůh Míro.

Ing. TOMÁŠ EBERMANN, Ph.D., Ing. ROMAN SMIDA

POHLEDNICE S TUNELEM MONT BLANC
PICTURE POSTCARDS SHOWING MONT BLANC TUNNEL

Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB 
FROM THE HISTORY OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS 

We have already introduced two picture postcards showing
the Mont Blanc tunnel leading under the Europe’s highest
mountain, Mont Blanc, in TUNEL journal issue No. 4/2001.
In this part of our series we are adding other five picture post-
cards commemorating this important transport-related pro-
ject. Still at the beginning of the 20th century, overcoming the
Mont Blanc massif from France to Italy on foot took three
days. This time was reduced to approximately 12 minutes of
driving after opening the tunnel under the mountain to traffic.
The Mont Blanc tunnel (Tunnel sous du Mont-Blanc in
French, Il traforo del Monte Bianco in Italian), was ceremo-
nially opened on 16th July 1965. It connects the town of
Courmayor in Italian valley with the town of Chamonix-Mont
Blanc in France. The single-tube, bidirectional tunnel is
11.611km long. It was the world’s longest tunnel for motor
vehicles for thirteen years, until 1978, and is still in seventh
place in this particular segment of underground structures.
After bringing the tunnel into service, it was considered to be
the safest for crossing the Alps. It was so until 24th March
1999, when a big mass disaster unfortunately happened insi-
de the tunnel. Because of the coincidence of many chances,
the disaster balance was harrowing – 39 dead. After the tra-
gedy, the tunnel was closed for three years, during which it
was extensively reconstructed and the rescue units were com-
pletely reorganised.      

V časopisu TUNEL č. 4/2014 jsme v našem seriálu již před-
stavili dvě pohlednice s dálničním tunelem Mont Blanc, vede-
ným pod stejnojmennou nejvyšší horou Evropy. V tomto dílu
k tomu připojujeme dalších pět pohlednic připomínajících tuto
významnou dopravní stavbu.

Ještě na začátku XX. století trvalo pěší překonání masivu Mont
Blancu z Francie do Itálie tři dny chůze, po otevření horského
tunelu se tato cesta zkrátila na asi 12 minut jízdy autem pod
nejvyšší evropskou horou.

Montblanský tunel (francouzsky Tunnel sous du Mont-
Blanc, italsky Il traforo del Monte Bianco), slavnostně otevře-
ný 16. 7. 1965, spojuje Courmayeur v italském údolí d'Aosta
s francouzským městem Chamonix-Mont Blanc. Je dlouhý
11,611 km, jednotroubový, obousměrný. Třináct let, až do
roku 1978, byl nejdelším tunelem pro motorová vozidla na
světě a ještě dnes se nachází v tomto segmentu podzemních
staveb na sedmém místě.

Tunel byl po svém zprovoznění považován za nejbezpečněj-
ší přechod Alp, a to až do 24. 3. 1999. Toho dne, jak je známo,
došlo v tunelu k hromadnému neštěstí, které vstoupilo do dějin
dopravních staveb. Tragédie byla již mnohokrát popsána, nic-
méně pro připomenutí a stručnou rekapitulaci:

Belgický kamion Volvo vezoucí margarín a mouku (v době
nehody asi rok starý, nicméně již s nájezdem přes 100 000 km)
zahořel v motorovém prostoru. Pravděpodobně došlo k nasátí
odhozeného nedopalku cigarety a následnému vznícení vzdu-
chového filtru. Řidič náklaďáku, jedoucí z Francie, v tunelu
zastavil a rychle kamion opustil. Zastavily rovněž další
nákladní i osobní automobily. Ačkoli nebyl náklad vozidla
považován za rizikový, ukázalo se naopak, že jde o velmi
nebezpečnou hořlavinu. Tunelem se začal šířit hustý kouř.
Řidiči jedoucí z italské strany z tunelu vycouvali. Řidiči
jedoucí ze strany francouzské, vzhledem k nedostatku kyslíku
v zakouřeném prostoru, již nemohli svá vozidla nastartovat
a uvízli v pasti.

Tunel měl dvě odloučená záchranná a řídicí pracoviště, která
však spolu nekomunikovala. Zásah prováděly pouze francouz-
ské záchranné sbory, italské o neštěstí nevěděly. Došlo
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Obr. 1 4518 – Mont Blanc tunel mezi Chamonix – Mont Blanc (Francie)
a Entrèves – Courmayeur (Itálie). Nejdelší silniční tunel na světě. Délka tune-
lu: 11 km 600. Šířka: 2 pruhy 3 m 50. Výška klenby: 6 m. Provoz řízený rada-
ry. Okénka:

•  Plocha před tunelem a vstup do tunelu (ze strany Francie).
•  Vstup do tunelu (ze strany Francie).
•  Tunel (ze strany Francie).

1965–70? Èditions FAEGER Genève. [sbírka autorů]
Fig. 1 The 4518 long Mont Blanc tunnel between Chamonix and Mont Blanc
(France) and  Entrèves – Courmayeur (Italy). The world’s longest road tun-
nel. Tunnel length: 11.6km. Width: 2 traffic lanes 3.5m.Vault height: 6m.
Radar controlled traffic. Windows:  

• The area in front of the tunnel and the tunnel entrance (from
the side of France).

•  Tunnel entrance (from the side of France).
•  Tunnel (from the side of France).

1965–70? Èditions FAEGER Genève. [authors’ collection]

Obr. 3 Courmayeur – Entrèves 1 381 m. Nový tunel Mont Blanc – délky
11 600 m. 1965–70? 633 – Ediz. SACAT – Torino – Publifoto. [sbírka autorů]
Jeden z úvodních nouzových zálivů při italské straně. Údaj 1 381 m se vztahu-
je k nadmořské výšce. Z dnešního pohledu je pozoruhodná kvalita povrchu
betonu sekundárního ostění. Stejně tak je zajímavý charakter dobového vozo-
vého parku.
Fig. 3 Courmayeur – Entrèves 1381m. The new Mont Blanc tunnel – 11,600m
long. 1965–70? 633 – Ediz. SACAT – Torino – Publifoto. [author’s collec -
tion]
One of the initial emergency lay-bys on the Italian side. The figure 1381m is
related to the altitude. From today’s perspective notable is the quality of surfa-
ce of the concrete secondary lining. The character of the contemporary vehicle
fleet is equally interesting. 

Obr. 2 Chamonix – Mont Blanc (1 050 m). Tunel Mont Blanc (1 381 m) spo-
jující Chamonix (Francie) s Entrèves – Courmayeur (Itálie). Vstup do tune-
lu Mont Blanc na francouzské straně. Délka: 11 600 m, nejdelší na světě.
Šířka: 2 jízdní pruhy 3,50 m. Výška nad vozovkou: 6 m. Provoz řízený rada-
rem. 1965–70? Editions Lutetia, 4, rue des Charpentiers, 67 Strasbourg.
[sbírka autorů]
Na pohlednici je vidět nočně osvětlená působivá konstrukce vysunutého kra-
korcového přikrytí vjezdového portálu na francouzské straně.
Fig. 2 Chamonix – Mont Blanc (1050m). The Mont Blanc tunnel (1381m)
connecting Chamonix (France) with Entrèves – Courmayeur (Italy). Mont
Blanc tunnel entrance on the French side. Length: 11,600m, the world’s lon-
gest tunnel. Width: 2 traffic lanes 3.50m. Height above roadway: 6m. Radar
controlled traffic. 1965–70? Editions Lutetia, 4, rue des Charpentiers, 67
Strasbourg. [authors‘ collection]
The picture postcard shows the impressive structure of the extended cantilever
cover of the entrance portal on the French side under night illumination. 

Obr. 4 Courmayeur – Entrèves (m 1 381). Tunel Mont Blanc – délka
11 600 m. 1965–70? 652 – Ediz. SACAT – Torino. [sbírka autorů]
Obdobně jako na obr. 3 jde o jeden z úvodních nouzových zálivů při italské stra-
ně. Údaj 1 381 m se váže k nadmořské výšce. Z dnešního pohledu je opět pozo-
ruhodná kvalita povrchu sekundárního ostění.
Fig. 4 Courmayeur – Entrèves (1381m). The Mont Blanc tunnel – 11,600m
long. 1965–70? 652 – Ediz. SACAT – Torino. [authors‘ collection ]
Similarly to Fig. 3, this is one of the initial emergency lay-bys on the Italian
side. The figure 1381m is related to the altitude. The character of the surface of
the secondary lining is again interesting. 

k pochybení pracovníka obsluhujícího ventilaci. Místo odsá-
vání naopak do tunelu vháněl čerstvý vzduch, čímž došlo
k živení ohně a šíření kouře.

Hasiči nedokázali vyjet k požáru, poněvadž i jim, vzhledem
k nedostatku kyslíku, zhasínaly motory aut. Postupovali proto
pěšky, vybaveni dýchacími přístroji a s ohledem na nulovou
viditelnost pouze podél zdí. Řada hasičů při požáru zahynula,
šest z nich se jako zázrakem zachránilo ve výklenku číslo 17,

kde zůstali uvězněni asi 7 hodin. Konečný účet za neštěstí byl
otřesný – 39 mrtvých.

Po tragédii byl tunel uzavřen tři roky, během kterých došlo
k jeho rozsáhlé rekonstrukci a k zásadní reorganizaci záchranných
složek. Obnova tunelu přišla na 350 mil. eur, investovaných
zejména do výstavby únikových východů a do důsledného
vylepšení varovného a evakuačního systému.

Plány na rozšíření tunelu o druhou troubu však dlouhodobě
narážejí jak na nedostatek financí, tak na odpor místních oby-
vatel. [1, 2, upraveno]
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INFORMACE PRACOVNÍ SKUPINY MECHANIZOVANÉHO TUNELOVÁNÍ 
O TENDRU HLUBOKÉ KANALIZACE (DTSS2) V SINGAPURU
INFORMATION OF CZTA WORKING GROUP MECHANIZED TUNNELING 
ON THE DEEP TUNNEL SEWAGE SYSTEM (DTSS2) TENDER IN SINGAPORE

Z ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN CZTA / CZTA WORKING GROUPS

The second phase of the deep
tunnel sewage system in Sin -
gapore (DTSS2) extends the
existing sewage system to the
western and southern part of the
city. New 50km of the TBM
tunnels will collect used water
from municipal and industrial
sources to the new Water Re -
clamation Plant with total treat-
ment capacity of 800,000 cubic
metres per day.

The project is divided into five
design-build contracts T7 to
T11. Mott MacDonald (Sin ga -
pore office) is involved in within
several joint ventures. In a case
of success the Czech office will
participate on the tunnel and
shaft design.

Obr. 1 Schéma DTSS
Fig. 1 DTSS scheme

Obr. 5 Tunel Mont Blanc – Courmayeur Chamonix. Délka: 11 600 m. Výška:
5,98 m. Šířka: 8,60 m. Maximální výška skály nad tunelem: 2 480 m. 1966
[sbírka autorů]
Na pohlednici je zajímavé (vedle dobového vozového parku) i komplikované
osvětlení tunelu a výrazně patrné zavlhnutí ostění v přístropí.
Fig. 5 The Mont Blanc tunnel – Courmayeur Chamonix. Length: 11,600m.
Height: 5.98m. Width: 8.60m. Maximum height of the rock above the tunnel:
2,480m. 1966 [authors‘ collection]
The complicated tunnel illumination and the distinctly visible dampening patch
on the tunnel lining in the vault crown shown in the picture postcard is also
interesting (apart from the contemporary vehicle fleet).    
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Tunel Mont Banc v číslech:
Délka: 11 611 m
Šířka: 8,6 m (dva jízdní pruhy po 3,50 m)
Výška: 4,35 m
Nejvyšší bod v tunelu: 1 395,5 m n. m.
Výška nadloží: více než 2 km
Množství automobilů/den: přes 5 000
Mýtné (jen za tunel): 8 €
Dopravní omezení: rychlost mezi 50 a 70 km/h, jen

se zapnutým rádiem a vzdále-
ností mezi vozidly nejméně
150 m

Pohlednice s původními portály i s náhledy do tunelu jsou na
obr. 1 až 5. doc. Ing. VLADISLAV HORÁK, CSc., 
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