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otevření měly po dvou jízdních pruzích pro každý směr a nyní již
zrušený chodník š. 1,5 m pro pěší. Dnes jsou tunely zjednosměrně-
né (obr. 4). Světlý rozměr tunelů je udáván š. 14 m a v. 8,6 m. Na
svou dobu byly velmi moderním prvkem vystrojení pásy z reflex-
ních dlaždic osazené ve stěnách.

Standardní automobilová doprava v tunelech se v současné době
vyznačuje trvale velmi vysokým zatížením. [5]

TUNEL ALLEGHENY

Pohlednice s východními portály tunelu Allegheny byla již uve-
řejněna v časopisu Tunel č. 3/2015. Pro stručné zopakování: Tunely
Allegheny, délky 1 850 m, se nacházejí na tzv. Pennsylvanské trase
přecházející stejnojmenné pohoří. Západní tunel byl stavěn v letech
1938–1940, s jedním jízdním pruhem pro každý směr. Velké zvýše-
ní provozu si posléze vyžádalo v r. 1965 otevření druhého, východ-
ního, tunelu. Souběžně s tím byl starší z tunelů opraven. V každém
směru mají dnes tunelové trouby po dvou jízdních pruzích – obr. 5.
V l. 1987–1988 byly tunely zásadně rekonstruovány. [6, 7]

HUDSONSKÝ TERMINÁL A TUNELY PODZEMNÍ DRÁHY
V N. Y. CITY

Dvě pohlednice zobrazující podzemní dráhu pod řekou Hudson
v N. Y. již byly uvedeny v časopisu Tunel č. 1/2015. Pro připome-
nutí: Hudsonské tunely podzemní dráhy jsou dvě trouby pro vlaky
dopravního systému PATH (Port Authority Trans-Hudson), 

obsluhujícího sídelní aglomeraci N. Y. Představují historicky první 
ne-lodní spojení mezi Manhattanem a Jersey City. První pokus
o výstavbu tunelů byl zahájen v listopadu 1874. Práce probíhaly
ražením za podpory přetlaku vzduchu, nicméně bez štítu. V čer-
venci 1880 došlo k průtrži, při které zahynulo 20 pracovníků; 1882
stavební společnost zkrachovala a rozestavěný tunel byl zaplaven
vodou. Stavba byla posléze ukončena až v r. 1906, to už s nasaze-
ním razicího štítu. Jde o dva tubusy dlouhé cca 5 950 stop
(1 814 m), s ocelolitinovými prstenci vnějšího průměru 16 stop
a 7 palců (5,1 m). V roce 1978 byly tunely prohlášeny za „Národní
kulturní památku inženýrského stavitelství“.

Hudsonský terminál (obr. 6) představovaly dva 22podlažní kan-
celářské mrakodrapy provozované v l. 1909–1971. V r. 1972 byly
obě věže zbořeny a nahrazeny objekty World Trade Center – tzv.
Twins, posléze zničenými bezprecedentním teroristickým útokem
11. září 2001. [8, 9] 
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The respectable age of eighty caught up with Jirka Smolík in
the condition of sustained life and professional activity, which is
characteristic for the nearly sixty years of his work in the Czech
tunnelling community. Five years ago, his colleague, Mr.
Franczyk, mentioned a number of significant projects which
Ing. Smolík had participated in the field of planning and realisa-
tion in the company of VDUP and, subsequently, in the company
of Subterra nearly continuously for fifty years. Again, I cannot
forget to commemorate the most important projects, domestic
ones, namely the Želivka water supply tunnel, cable tunnels and
other utility tunnels in Prague, underground sewage treatment

Úctyhodných osmdesát let
doběhlo Jirku Smolíka ve stavu
neutuchající životní i odborné
aktivity, což ostatně bylo pří-
značné pro jeho téměř šedesátile-
té působení v české tunelářské
komunitě. Kolega Franczyk před
pěti lety uvedl řadu významných
projektů, na jejichž přípravě
i realizaci se Ing. Smolík ve spo-
lečnosti VDUP a následně ve
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plants in Pec pod Sněžkou and in Loket nad Ohří, tunnels at the
Slezská Harta waterworks, the Dlouhé Stráně pumped storage
scheme, and foreign projects, namely tunnels in Spanish coal
mines, the Anweiler road tunnel and the Niederhausen and
Ingolstadt-Nuremberg railway tunnels in Germany, the Plasina
road tunnel in Croatia and utility tunnels in Bratislava.   

Technical visionary thinking and promoting new technologies
and technical solutions in the field of underground construction
were typical for his engineering work. He was a permanent pro-
moter of the development and application of tunnel boring
machines (TBMs), microtunneling or steel fibre reinforced
sprayed concrete. He engaged in problems of underground
urbanism, the selection of location and construction of an
under  ground gas store, greater use of tunnels in designing new
roads, in designing alignments of modernised railway corridors
and in proposing alignments of high-speed railway lines        

Owing to the benevolent understanding provided by Subterra,
his parent company, he could very actively dedicate himself for
twenty years even to other activities closely associated with the
underground construction industry in addition to the purely engi-
neering activities.    

He has been an individual member of the CzTA since 1992, he
was a member of the steering committee of the World Tunnel
Congress WTC 2007 in Prague, he is regularly a member of ste-
ering committees of the conference Underground Construction
Prague, including the conference to be held in 2019, which is
currently under preparation, and worked for some time in the
Editorial Board of TUNEL journal.  His longstanding activity
was recognised by the commemorative medal awarded to him by
the ITA-AITES CzTA.

Ing. Smolík is a member of the Czech Road Society Board and
has been very actively organising the activities of the tunnelling
section of the CRS. It was his merit that the important collabo-
ration of the tunnelling section of the CRS with the Fire Rescue
Service and the Police of the Czech Republic had commenced
even before the Integrated Rescue System was established. It
was subsequently used in 2003 when the European Directive on
Tunnel Safety was being implemented into CSN standards and
directives of the Ministry of Transport were being issued. He
participated for many years in the activities of the PIARC and
ITA COSUF societies, including numerous meetings of those
societies in Prague. Fifty attendees of the ITA COSUF meeting
in 2014, held within the framework of the collaboration of the
CzTA and the CRS, visited the Blanka complex of tunnels under
construction. Nor can his work in the Editorial Board of the
Silniční Obzor journal, where he made permanent effort at pub-
lishing papers on underground construction, be neglected.   

It would seem that Jiří Smolík could not have time in his life
for anything else with respect to the quantity of professional
activities. But the opposite is true. Wide cultural interests, sports
activities and caring of the family background are an inseparab-
le part of his active life. I would like to thank Jiří Smolík on
behalf of all members of the CzTA on the occasion of his impor-
tant anniversary for his contribution to the field of underground
construction and for his work for the benefit of our association
and, in particular, express my wishes that all his activities conti-
nue in good health and well-being for many years to come.  

Prof. Ing. JIŘÍ BARTÁK, DrSc.

společnosti Subterra podílel, a to nepřetržitě téměř padesát
let. Ani tentokrát nemohu nepřipomenout ty nejvýznamněj-
ší projekty domácí – vodovodní přivaděč Želivka, kabelové
tunely a kolektory v Praze, podzemní čistírny odpadních
vod v Peci pod Sněžkou a v Lokti nad Ohří, tunely na vod-
ním díle Slezká Harta, přečerpávací elektrárna Dlouhé
Stráně, i zahraniční – ražba tunelů ve španělských uhelných
dolech, silniční tunel Anweiler a železniční tunely
Niederhausen a Ingolstadt-Norimberk v Německu, silniční
tunel Plasina v Chorvatsku, kolektory v Bratislavě.

Pro jeho inženýrskou činnost bylo typické určité technické
vizionářství, prosazování nových technologií a technických
řešení v podzemním stavitelství. Byl stálým propagátorem
vývoje a nasazení plnoprofilových tunelovacích strojů, mik-
rotunelování, stříkaného drátkobetonu. Angažoval se v pro-
blematice podpovrchového urbanismu, umístění a výstavbě
podzemního zásobníku plynu, ve větším uplatnění tunelů při
navrhování nových pozemních komunikací, při trasování
modernizovaných železničních koridorů i návrzích na vede-
ní vysokorychlostních železničních tratí.

Vedle této ryze inženýrské činnosti se Jiří Smolík mohl,
díky velkorysému pochopení své mateřské firmy Subterra,
velmi aktivně věnovat po dvacet let i dalším činnostem úzce
souvisejícím s oborem podzemního stavitelství. 

Od roku 1992 je individuálním členem CzTA, byl členem
přípravného výboru Světového tunelářského kongresu WTC
2007 v Praze, pravidelně je členem přípravných výborů kon-
ference Podzemní stavby Praha, včetně v současnosti připra-
vované konference v roce 2019, určitou dobu působil
i v redakční radě Tunelu. Jeho dlouholetá aktivita byla v roce
2013 oceněna udělením Pamětní medaile CzTA ITA-AITES.

Ing. Smolík je členem Rady České silniční společnosti
a od roku 1995 organizuje velmi aktivně činnost tunelové
sekce ČSS. Jeho zásluhou byla ještě před vytvořením
Integrovaného záchranného sboru zahájena významná spolu-
práce tunelové sekce ČSS s Hasičským záchranným sborem
a Policií ČR, což bylo následně využito v roce 2003 při zavá-
dění evropské směrnice pro bezpečnost v silničních tunelech
do ČSN a směrnic Ministerstva dopravy. Řadu let se podílel
na činnosti společností PIARC a ITA COSUF včetně organi-
zace řady jednání těchto společností v Praze. Při zasedání
ITA COSUF v roce 2014 v rámci spolupráce CzTA a ČSS
padesát účastníků navštívilo rozestavěný tunelový komplex
Blanka. Nelze opominout ani jeho působení v redakční radě
časopisu Silniční obzor s trvalou snahou o uveřejňování
článků s tematikou podzemního stavitelství.

Zdálo by se, že vzhledem k množství odborných aktivit
nemohl mít Jiří Smolík v životě již na nic jiného čas. Opak
je však pravdou. Široké kulturní zájmy, sportovní aktivity
a péče o rodinné zázemí jsou nedílnou součástí jeho činoro-
dého života. Za všechny členy CzTA si u příležitosti jeho
významného životního jubilea dovoluji příteli Jirkovi
Smolíkovi poděkovat za jeho přínosy pro obor podzemního
stavitelství i za činnost ve prospěch naší asociace, a zejména
vyslovit přání, aby všechny jeho aktivity trvaly ve zdraví
a pohodě ještě řadu dalších let. 

prof. Ing. JIŘÍ BARTÁK, DrSc.


