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THE CZECH REPUBLIC

MODERNISATION OF ROKYCANY – PLZEŇ RAILWAY 
TRACK SECTION 

After passing along soft ground sections with a low overburden, the
northern tunnel tube excavation reached during May the environment
formed by the very hard spilites the vast majority of the top of Chlum

ČESKÁ REPUBLIKA
MODERNIZACE TRATI ROKYCANY – PLZEŇ 

Po překonání pasáží měkkých hornin s nízkým nadložím dospě-
la ražba severní tunelové trouby v průběhu měsíce května do pro-
středí velmi tvrdých spilitů, kterými je vrchol Chlum, kde se razi-
cí stroj právě nachází, z valné většiny tvořen. Pro toto prostředí
byla Viktorie, jako konvertibilní razicí stroj, ve druhé polovině

Schlossparking Thun v kantonu Bern je ukázkou koncepčního přístupu
města Thun k dopravě v klidu, tedy parkování nejen obyvatel, ale i turistů
v historickém centru města. Pod Zámeckým vrchem vznikne do konce roku
2018 podzemní ražené čtyřpodlažní parkoviště o kapacitě cca 300 osobních
vozidel. Kaverny jsou raženy frézou bez trhacích prací ve slepencích, pís-
kovcích a jílovcích. Součástí bude šachta se schodištěm a výtahem do areá-
lu zámku a štola pro pěší vyústěná do pěší zóny historického jádra města.
Jediný přístup do podzemí pro vozidla stavby je příjezdovým tunelem ze
zařízení staveniště uprostřed města (bylo povoleno zbourat jeden dům cca
120 m2 a zabrat cca 50 dlouhý jeden jízdní pruh na ulici). Investiční nákla-
dy jsou nepřekročitelných 45 mil. CHF (1,1 mld. CZK) a představují 
150 000 CHF na jedno stání (cca 3,75 mil. CZK/stání). Cena parkování se
předpokládá cca 2 CHF/hod (tj. cca 50 CZK/hod.), návratnost investice cca
20 až 25 let. Nepřekročitelnost investičních nákladů je dána způsobem
vypsání soutěže, kdy bylo v zadání pouze místo, předpokládaná minimální
kapacita a přístupové cesty pro auta a pro pěší. Kompletní technické a archi-
tektonické řešení, výsledná kapacita a výsledná cena realizace byly pone-
chány plně na zhotovitelích. Virtuální prohlídku výstavby podzemního par-
koviště lze absolvovat i na webu https://spectan do.com/tour 326829499?sce -
 ne=scene_d 01f 60 d6-57 c7-4d54-955a-2a035971c810.

Albulatunnel v kantonu Graubinden je nový jednokolejný (rozchod 
1,0 m) a 5860 m dlouhý železniční tunel, ražený souběžně s původním tune-
lem z roku 1903 (památka UNESCO), který bude po uvedení nového tune-
lu do provozu sloužit jako úniková cesta. Důvodem ražby nového tunelu je
nemožnost sanace stávajícího tunelu za provozu a nemožnost dlouhodoběj-
šího uzavření této tratě. Tunel minimalistického profilu pro úzkorozchodnou
železnici je ražen klasicky konvenčně za pomocí trhavin v bezproblémo-
vých granodioritech a částečně vápencích. V celé délce tunelu je pouze na
přechodu mezi uvedenými horninami cca 110 m problematických (drcené
dolomity, mylonity – velmi pórovité, jemnozrnné, cca 100 m pod hladinou
podzemní vody). Tento úsek se aktuálně razí pod ochranou zmrazování.
V roce 1901 byl v tomto úseku při ražbě velký zával s několika mrtvými.
Ostění původního tunelu v tomto úseku je vyzděno z bloků zde vytěženého
granodioritu v tloušťce cca 1,20 m včetně spodní klenby.

Na závěr dopoledního bloku byly podrobně prezentovány příčiny havárie
městského archivu v Kolíně nad Rýnem z roku 2009 v důsledku prolomení
jediné špatně provedené lamely milánských stěn. 

V odpoledním bloku opět sedmi přednášek byly prezentovány stavby
a projekty z celého světa. Podzemní přečerpávací elektrárny Hongrin Léman
Plus a Handeck 2, Alaska tunnel v Seattlu (TBM 17,48 m), železniční
Semmering Basis Tunnel v Rakousku, Follo Bana tunel (nejdelší žel. tunel
v Norsku) a rovněž použití metody BIM v praxi na příkladu
Albvorlandtunelu v Německu. 

Přednáší se převážně německy, ale také anglicky a francouzsky a k dis-
pozici je naprosto bezchybné odborné simultánní tlumočení v uvedených
jazycích. Závěr hlavního konferenčního dne představuje tradičně kulinář-
ský zážitek – večeře v luxusním hotelu Schweizer Hof. 

Odborné exkurze v třetím dnu konference jsou vždy tradičně perfektně
organizovány. V letošním roce byly na výběr následující a již výše popsa-
né stavby ve Švýcarsku – tunel Riedberg, sanační tunel Belchen, tunel
Eppenberg, podzemní parkoviště v Thunu a tunel Albula.

Ing. VLASTIMIL HORÁK, AMBERG Engineering Brno, a.s.

Swiss congress, it was attended as usual by around a hundred foreign
delegates.

V o něco dřívějším termínu než obvykle (30. 5. 2017 až 1. 6. 2017) uspo-
řádala švýcarská tunelová asociace FGU (Fachgruppe für Untertagbau)
v Kongresovém a kulturním centru Luzernu tradiční švýcarskou tunelářskou
konferenci (STC). Standardní program konference byl zahájen kolokviem
s hlavním tématem „Údržba a obnova dopravních tunelů“. Vzhledem k vel-
kému množství starých železničních tunelů, které se průběžně obnovují
a rekonstruují, se ve Švýcarsku již vžil pojem „Normalbauweise Tunnel“,
který představuje pro švýcarské dráhy již klasické sanační, ale přitom velmi
specifické postupy. Jde o rozšiřování světlého profilu, výměnu kolejového
lože (obvykle pevná jízdní dráha) a kompletní elektromechanické vybavení.
Charakteristické je masivní použití tenkovrstvých vysoce kvalitních stříka-
ných vláknobetonů, stříkané izolace, polymerbetonových prefabrikátů a další
specifika, jako například sanace za provozu pouze při dílčích výlukách, z pro-
storových důvodů prakticky žádné nebo pouze minimalistické zařízení sta-
veniště, nezbytná nutnost perfektně zvládnuté logistiky atd. V rámci odpo-
ledního kolokvia bylo prezentováno celkem sedm odborných přednášek.

Ve středu pak proběhla standardní celodenní konference a ve čtvrtek byly
organizovány odborné exkurze na podzemní stavby ve Švýcarsku. Účast na
této konferenci běžně přesahuje 800 návštěvníků, kolokvia se letos zúčast-
nilo cca 350 návštěvníků. Přestože jde o národní švýcarskou konferenci,
zúčastnilo se jí jako obvykle kolem stovky zahraničních delegátů, převážně
z německy mluvících zemí (Rakousko a Německo). Z České republiky pak
jenom dva a ze Slovenska čtyři. 

Dopoledními tématy sedmi přednášek byly jako obvykle výhradně švý-
carské stavby a projekty. Za zmínku stojí určitě právě zahájená výstavba třetí
tunelové trouby tunelu Gubrist na severním obchvatu Zürichu
(http://www.nordum fahr ung.ch/ver kehr sinformatio nen/webcams/west -
portal-des-gubristtunnels-blickrichtung-st-gallen/), nebo probíhající výstav-
ba železničního dvoukolejného tunelu Eppenberg za účelem dosažení plně
čtyřkolejného (!) provozu na trati Zürich – Bern, kde denně jezdí 550 vlaků.
Zajímavostí je nasazení multimodální TBM – otevřená TBM do skalních
hornin a od staničení 1750 tm v délce 670 m jako hydroštít. Více též na
https://www.youtube.com/ watch?v=5Mgqi wiaa7w.

Tzv. sanační tunel Belchen dl. cca 3,2 km se nachází na dálnici A2 mezi
Basilejí a Egerkingenem. Třetí sanační tunelová trouba stejné délky bude
sloužit pro převedení dopravy během sanace dvou původních tunelových
trub z roku 1970. Převážná část všech tří tunelových trub je vyražena v bobt-
navých horninách (anhydrity, sádrovce, bobtnavé jíly), které způsobily
vážná poškození stávajících tunelů. Sanační tunel je ražen od roku 2016
pomocí největšího TBM doposud použitého ve Švýcarsku (průměr 14 m),
letos bude ražba dokončena. Bezprostředně za TBM je betonováno sekun-
dární ostění tloušťky až 75 cm, spodní klenba 140 cm (230 kg výztuže na
1 m3), tubingy jsou tlusté 35 až 45 cm, je užita tlaková uzavřená mezile-
hlá izolace. Kompletní sekundární ostění musí být v tlačivých horninách
(anhydrit) hotové vždy max. do čtyř měsíců po osazení tubinků primární-
ho ostění. Po drobnosti na http://www.belchentunnel.ch.

Tunnel Riedberg je součástí dálnice A9. Před více než 10 lety musela být
zastavena ražba kvůli naměřeným deformacím a sesuvům na povrchu nad
tunelem. Náročná a výjimečná technická opatření zabezpečující sesuvné
území nad tunelem zajišťují potřebnou životnost tunelu. Opětovné zahájení
ražby bylo teprve na jaře 2017.
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května přestrojena do tzv. skalního režimu. V tomto režimu není
rubanina těžena z odtěžovací komory šnekovým dopravníkem, ale
je z řezné hlavy skrze násypku transportována přímo na pásový
dopravník. Z této pasáže prostředí skalních hornin, jejichž pevnost
místy přesahuje i 200 MPa, už bylo vyraženo 400 m a tak již zbývá
do prorážky severní tunelové trouby jenom posledních 650 m.

Souběžně s ražbou severní tunelové trouby probíhá i ražba pro-
pojek mezi již vyraženou jižní a raženou severní troubou. Tato
ražba je realizována podle zásad NRTM s tím, že profil je hori-
zontálně členěn na kalotu, opěří a dno. Hornina je rozpojována jak
strojně, tak i pomocí trhacích prací. Do dnešního dne byly vyraže-
ny propojky č. 1, 2, 6 a další razičské práce v tuto chvíli pokraču-
jí na propojkách č. 3 a 4. Ihned po prorážkách těchto propojek se
provádí jejich mezilehlá izolace a následně i betonáž sekundární-
ho ostění. 

V jižní tunelové troubě se dokončuje i betonáž tunelového dna
jako příprava základu budoucího železničního spodku a svršku. 

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

KOLEKTOR HLÁVKŮV MOST

Jedná se o výstavbu nového kolektoru, kterou zajišťuje sdružení
firem Subterra a.s. a HOCHTIEF CZ a. s. pro zadavatele Magistrát
hl. m. Prahy. Jeho výstavba byla vyvolána nutností rekonstrukce
Hlávkova mostu, jejíž zahájení je podmíněno kompletním dokonče-
ním a zprovozněním kolektoru Hlávkův most, aby mohly být před
zahájením rekonstrukce mostu přeloženy veškeré inženýrské sítě
vedené nyní v mostní konstrukci Hlávkova mostu do tohoto nového
kolektoru. Výstavba kolektoru probíhá na ostrově Štvanice, pod
Vltavou a na obou jejích březích. Po svém dokončení propojí stáva-
jící kolektor na nábřeží L. Svobody na těšnovské straně s kolekto-
rem na severním holešovickém předmostí Hlávkova mostu.
Výstavbou tohoto kolektoru dojde k významnému posílení kolekto-
rové sítě v centru našeho hlavního města. Délka ražených úseků
hlavní trasy kolektoru včetně komor představuje cca 413 m, celko-
vá hloubka čtyř šachet s kruhovým profilem 8 m je cca 130 m.
Součástí výstavby je i hloubená odbočná větev z J103 na ostrově
Štvanice v délce cca 100 m.

Počátkem července byly dokončeny ražby technické komory
TK101 u jámy J101 s plochou výrubu více než 70 m2. V současné
době (polovina července 2017) se provádějí ražby hlavní kolektoro-
vé trasy v celé její délce. V úseku mezi jámami J101 a J102 probí-
há z J102 ražba kaloty kolektoru razicím stroje Alpine AM50 s fré-
zou na výložníku, do její prorážky zbývá cca 26 m. V úseku J102–
TK103 byla ražba kaloty ukončena již koncem dubna, k dokončení
ražby spodní lávky zbývá v době psaní příspěvku cca 15 m. V úseku
TK103–J104 se provádí ražba kaloty, na tomto úseku je nyní vyra-
ženo 80 m v kalotě a 22 m spodní lávky. Jámy J101, J102 a J103
jsou v podstatě dohloubeny, v současné době probíhá hloubení
pouze na jámě J104 umístěné na holešovickém předmostí Hlávkova
mostu, na které je k v současnosti vyhloubeno cca 15 m. V úsecích
hlavní kolektorové trasy J102–TK103 a TK103–J104 je ražba pro-
váděna pomocí trhacích prací (vč. hloubení J104). Od poloviny čer-
vence byly zahájeny práce na propojení šachty J101 s kabelovodem
vedoucím přes Hlávkův most, jehož součástí je též kabelová komo-
ra KK1 a propoj šachty J101 se stávajícím kolektorem nábřeží
Ludvíka Svobody. Na hloubené odbočné větvi vedoucí od šachty
J103 pod obloukem Hlávkova mostu k tenisovému stadionu byly
provedeny izolace a betonáže definitivního ostění všech tří dilatač-
ních úseků a nyní se dokončují zásypy. 

Ing. VÁCLAV DOHNÁLEK, Subterra a.s, 
Ing. RADEK KOZUBÍK, HOCHTIEF CZ a. s.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
TUNELY NA DIAĽNIČNEJ SIETI

Tunely Poľana a Svrčinovec

Na stavbe úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité (obr. 1) súčas-
ťou stavby sú aj tunely Poľana (890 m) a Svrčinovec (445 m), ktoré
sa realizovali ako jednorúrové s obojsmernou prevádzkou a samo-
statnou únikovou štôlňou.

Hill where the TBM is just located consists of. The re-fit of the con-
vertible Viktorie TBM to the hard-rock mode was done for this envi-
ronment during the second half of May. In this mode muck is not
extracted from the extraction chamber with a screw conveyor. It is tran-
sported from the cutterhead through a hopper directly to the belt con-
veyor. A 400m long section of the excavation passing through this hard
rock environment (the strength locally exceeding 200MPa) has been
finished, therefore the last 650m long section remains to be carried out
before the northern tunnel tube breakthrough.        

The excavation of cross passages between the already completely
excavated southern tunnel tube and the northern tunnel tube is being
carried out concurrently with the excavation of the northern tunnel
tube. The cross passages are driven according to the NATM principles,
with the excavation divided into the top heading, bench and bottom
sequences. The rock is disintegrated both mechanically and using blas-
ting operations. To this day, the excavation of cross passages No. 1, 2
and 6 has been finished and other tunnelling work at the moment con-
tinues on cross passages No. 3 and 4. The intermediate waterproofing
is installed and the subsequent concreting of the secondary lining is car-
ried out in these cross passages immediately after they are broken
through.     

In the southern tunnel tube, the concrete tunnel bottom is being finis-
hed as a part of the preparation for the foundation of the future road bed
and trackwork.   Ing. BORIS ŠEBESTA, boris.sebesta@metrostav.cz

Metrostav a.s.

HLÁVKŮV BRIDGE UTILITY TUNNEL

The project comprises the development of a new utility tunnel provi-
ded by a consortium of companies consisting of Subterra a.s. and
HOCHTIEF CZ a. s., for the employer, the Prague City Hall. The pro-
ject was brought about by the necessity for the reconstruction of the
Hlávkův Bridge, the commencement of which is conditioned by com-
plete finishing and bringing into service the Hlávkův Bridge Utility
Tunnel so that all utility networks running currently along the Hlávkův
Bridge structure can be relocated to the new utility tunnel prior to the
commencement of the bridge reconstruction. The utility tunnel is con-
structed on Štvanice Island, under the Vltava River and on both river
banks. After its completion it will interconnect the existing utility tun-
nel on the L. Svobody Embankment on the Těšnov side with the utili-
ty tunnel at the northern Holešovice-side head of the Hlávkův Bridge.
By the construction of this utility tunnel the network of utility tunnels
in the centre of our capital will be significantly strengthened. The
length of the mined sections of the main route of the utility tunnel inc-
luding chambers amounts to ca 413m; the aggregated depth of four 8m-
diameter circular profile shafts is ca 130m. The ca 100m long cut-and-
cover branch leading from shaft J103 on Štvanice Island is also part of
the construction.     

The underground excavation of technical chamber TK101 near shaft
J101 with the excavated cross-sectional area of over 70m2 was finished
at the beginning of July. At the moment (the middle of July 2017) the
main route of the utility tunnel is being driven throughout its length. In
the section between shafts J101 and J102 the tunnel top heading is
being driven using an Alpine AM50 cutter boom machine; ca 26m
remain to the breakthrough. In the J102 – TK103 section the top hea-
ding excavation was finished already at the end of April; as of this day,
ca 15m of the bench excavation remain to the completion. In the secti-
on between TK103 and J104, the top heading excavation continues; in
this section the excavation of 80m of the top heading and 22m of the
bench has been finished. The sinking of shafts J101, J102 and J103 has
been in substance finished. At the moment the sinking of shaft J104
located at the Holešovice-side head of the Hlávkův Bridge remains to
the completion; as of today, ca 15m of the shaft depth have been finis-
hed. In sections J102–TK103 and TK103–J104 of the main route of the
utility tunnel, the tunnel excavation is carried out by means of blasting
(including the excavation of shaft J104). From mid-July, the work will
start on the interconnection between shaft J101 and the utility tunnel
leading along the Hlávkův Bridge, a part of which is, among others, the
cable chamber KK1 and interconnection between shaft J101 and the




