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ČESKÁ REPUBLIKA
MODERNIZACE TRATI ROKYCANY – PLZEŇ 

Po ukončení ražeb tunelovacím strojem jménem Viktorka
začátkem října loňského roku probíhaly do konce roku 2017
na projektu Ejpovických tunelů razičské práce již jen na
propojkách obou tunelových trub. Bylo to konkrétně na pro-
pojkách č. 7 a 8, které se nacházejí v prostředí zdravých spi-
litů dosahujících pevnosti v tlaku až 280 MPa. Jejich ražba
probíhala podle zásad NRTM. Rozpojování horniny bylo
prováděno pomocí trhacích prací. Současně s ražbou
posledních propojek bylo v ostatních propojkách realizová-
no jejich definitivní ostění. To je navrženo z litého betonu
ukládaného do formy, a to s výjimkou propojky č. 8, která
bude vystrojena definitivním ostěním ze stříkaného drátko-
betonu. V jižní tunelové troubě jsou již také prováděny

THE CZECH REPUBLIC

MODERNISATION OF ROKYCANY – PLZEŇ RAILWAY 
TRACK SECTION 

After the completion of the excavation using the tunnel
boring machine named Viktorka at the beginning of October
2017, tunnel excavation work on the Ejpovice tunnels pro-
ject continued only on cross passages between the two tun-
nel tubes. Concretely, the work was carried out on cross
passages No. 7 and 8, which are located in the environment
formed by fresh spilite with the compressive strength rea-
ching up to 280MPa. The excavation of the cross passages
was carried out using the principles of the NATM. Rock was
disintegrated by blasting. The final lining was being reali-
sed in the other cross passages, concurrently with the exca-
vation of the last cross passages. Concrete cast in situ

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

The already 23rd annual conference Railway Bridges and
Tunnels 2018 was held on 18th January 2018 in the congress
hall of Olšanka hotel. As in previous years, even this year the
conference was divided into three blocks, where block No. 1
and block No. 3 were dedicated to bridges and block No. 2
dealt with tunnels. The total of six technical lectures were pre-
sented in the tunnelling block No. 2. Jiří Patzák shared with
the audience the experience from the reconstruction of the
Alter-Kaiser-Wilheim tunnel in Germany. Ján Kušnír presen-
ted construction operations in progress on the portals of the
Diel and Milochov tunnels within the framework of upgrading
the railway track in the Púchov – Považská Bystrica section.
Michal Uhrin explained for the audience the importance of
a document called “the GBR” or the Geotechnical Baseline
Report, which is unknown in our region but is frequently used
abroad. In the fourth lecture of the tunnel construction part,
Radek Vičar dealt with the diagnostics of the passing space in
railway tunnels. The paper by Bohuslav Kučera followed. It
was dedicated to regulations on the protection of bridge and
tunnel structures against effects of stray currents. The block
dedicated to tunnels was ended by Pavel Bulejko by his pre-
sentation of technically very elegantly solved realisations of
grade-separated intersections on railway tracks using pre-cast
structures. 

Dne 18. ledna 2018 se v kongresovém sálu hotelu Olšanka
konal již 23. ročník konference Železniční mosty a tunely.
Stejně jako v předchozích ročnících byla i letos konference
rozdělena do tří bloků, kde I. a III. blok byl věnován mostům
a II. blok se zabýval tunely. V II. tunelářském bloku bylo pre-
zentováno celkem šest odborných přednášek.

První přednášku měl pan Ing. Jiří Patzák ze spol. Subterra,
a.s., který se s posluchači podělil o zkušenosti z rekonstrukce
tunelu Alter – Kaiser – Wilheim v Německu.

Druhá přednáška byla rovněž ze stavební praxe. Pan
Ing. Ján Kušnír se spol. REMING CONSULT, a.s. prezento-
val stavební práce probíhající na portálech tunelů Diel
a Milochov v rámci modernizace železniční tratě na úseku
Púchov – Považská Bystrica.

Ve třetí přednášce pan Ing. Michal Uhrin ze spol. SUDOP
PRAHA a.s. osvětlil posluchačům význam v našem regionu
neznámého, zato v zahraničí hojně využívaného dokumentu,
zvaného „GBR“ neboli Geotechnical Baseline Report.

Ve čtvrté přednášce tunelářské části se pan Ing. Radek Vičar
ze SŽDC, s.o. zabýval diagnostikou prostorové průchodnosti
železničních tunelů. Ve své přednášce shrnul nejrůznější
metody měření, od historických až po ty nejmodernější, pou-
žívané v současnosti.

Následoval příspěvek pana Ing. Bohuslava Kučery ze spo-
lečnosti JEKU, s.r.o. věnovaný, pro železniční stavby velmi
důležité oblasti a sice, předpisům pro ochranu mostních
a tunelových staveb před účinky bludných proudů.

Tunelářský blok zakončil pan Ing. Pavel Bulejko ze spol.
ABM Mosty s.r.o. s prezentací technicky velmi elegantně
řešených realizací mimoúrovňového křížení na železničních
tratích, s využitím prefabrikovaných konstrukcí.

Ačkoli tato konference nepatří z hlediska podzemního sta-
vitelství k nejvýznamnějším událostem roku, za dlouhá léta
pořádání se již stala tradičním místem setkávání milovníků
železnice z řad správců, investorů, projektantů a stavitelů,
kteří tak mají možnost předat si své odborné zkušenosti zís-
kané v oblasti železničních mostů a tunelů.

Ing. TOMÁŠ ZÍTKO, CEng MICE, EUR ING
SUDOP PRAHA a.s.

ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY 2018
RAILWAY BRIDGES AND TUNNELS 2018
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behind formwork is designed for the cross passages, with the
exception of the excavation of cross passage No. 8, which
will be supported with final lining from steel fibre reinforced
shotcrete. In the southern tunnel tube, the work on concrete
walkways including cable ducts and the dry fire water main
is already also underway.         

Disassembly of the technical equipment of the northern
tunnel tube which was at that time necessary for the executi-
on of the excavation, for example the disassembly of the belt
conveyor structures and, first of all, disassembly of the tun-
nel boring machine itself formed a significant volume of
work in the last months of the past year. After the completi-
on of the tunnel excavation, the shield part was detached first
and the trailing gear followed. The shield part was subsequ-
ently lifted on temporary props, concrete was cast under it
and the shield was moved on concrete plinths prepared in
advance. It was moved along the plinths to the final position
for the disassembly, using hydraulic pulling rods. The com-
ponents of the trailing gear were subsequently disassembled
car-by-car in front of the northern tunnel tube portal.       

In conclusion it is possible to say that all these operations
as well as other operations (Fig. 1) are proceeding in com-
pliance with the current construction schedule.  

Ing. BORIS ŠEBESTA, boris.sebesta@metrostav.cz

HLÁVKŮV BRIDGE UTILITY TUNNEL

The construction is carried out by a consortium consis-
ting of Subterra s. s. and HOCHTIEF CZ a. s. The employ-
er is the Prague City Hall. It is a new construction of a uti-
lity tunnel carried out both by mining methods (using blas-
ting and mechanical disintegration) and cut-and-cover
(with a circular cross-section at the depth of up to 8m), with
technical and cablem chambers and a branch on Štvanice
Island. The new utility tunnel will be interconnected with
existing utility tunnels e. The total length of the mined sec-
tions (the main route and chambers) amounts to ca 416m.
The aggregated length of the four shafts reaches approxi-
mately 130m (Fig. 2).     

The tunnel excavation operations started at the begin-
ning of 2017. The excavation of the technical chamber
TK103 started first, in January, the excavation of the

práce spojené s betonáží chodníků včetně kabelovodů
a požárního sluchovodu. 

Významný objem prací tvořily v posledních měsících loň-
ského roku demontáže technologického vystrojení severního
tunelu tehdy potřebného pro provádění ražeb, byly a jsou to
například demontáže konstrukcí pásového dopravníku a pře-
devším pak demontáž vlastního tunelovacího stroje. Po dora-
žení byly nejdříve odděleny jeho štítová a závěsová část.
Štítová část byla potom následně na provizorních stojkách
vyzvednuta, podbetonována a přemístěna na předem připra-
vené betonové pásy. Po těchto pásech byla pomocí hydraulic-
kých táhel přemístěna na závěrečnou pozici pro demontáž.
Díly závěsové části byly pak samostatně demontovány po
jednotlivých vozících před samotným portálem severního
tunelu. 

Závěrem lze konstatovat, že všechny tyto i ostatní práce
(obr. 1) probíhají podle aktuálního harmonogramu stavby. 

Ing. BORIS ŠEBESTA, boris.sebesta@metrostav.cz

KOLEKTOR HLÁVKŮV MOST

Stavbu provádí sdruženi firem Subterra a.s. a HOCHTIEF
CZ a.s. Zadavatelem stavby je Magistrát hl. m. Prahy. Jedná
se o novostavbu kolektoru raženého (s použitím trhacích
prací a mechanického rozpojování) i hloubeného (s kruho-
vým profilem hloubení do 8 m), s technickými a kabelovými
komorami a odbočnou větví na Štvanickém ostrově. Nový
kolektor bude propojen se stávajícími kolektory na nábře-
ží L. Svobody (NLS), resp. na severním předmostí Hlávkova
mostu (SPHM). Celková délka ražených úseků (hlavní trasa
a komory) je cca 416 m, souhrnná hloubka čtyř šachet je při-
bližně 130 m (obr. 2). 

Na začátku roku 2017 byly zahájeny ražby. Jako první
v lednu technická komora TK103, v únoru hlavní kolektoro-
vá trasa a na konci března technická komora TK101.
Postupně se ražby na hlavní kolektorové trase prováděly na
třech čelbách současně a byly kompletně dokončeny 30. 9.
2017. Po jejich dokončení následovalo vyčištění protikleneb
a profilace primárního ostění. Současně se prováděla instala-
ce organizovaných svodů, injektáže primárního ostění a mon-
táže mezilehlých izolací. Následně byly v říjnu zahájeny
práce na definitivním ostění, konkrétně armování, montáž

Obr. 1 Provádění hydroizolací v propojkách tunelu Ejpovice
Fig. 1 Installation of waterproofing in crosscuts of Ejpovice tunnels

Obr. 2 Kolektor Hlávkův most
Fig. 2 Hlávkův bridge utility tunnel
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