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INTRODUCTION

Most problematic conditions are encountered in the fi eld of 

technical equipment of some operating tunnels, where crucial 

operating units were signifi cantly worn and degraded so much that 

they are the causes for medium-range repairs of equipment and 

civil-engineering parts of the tunnels. The repairs were triggered 

fi rstly by the poor condition of the tunnel technology equipment, 

for instance tunnel lighting and ventilation, to which the corrosive 

environment contributed most of all, and, secondly, by the moral 

obsolescence of components of the management and camera 

surveillance systems. The Valík and Klimkovice tunnels are the fi rst 

tunnels being currently in the phase of realisation of repairs. In the 

case of the Valík tunnel, the duration of the repair is standard. In the 

case of the Klimkovice tunnel, the Road and Motorway Directorate 

of the CR (Ředitelsví silnic a dálnic ČR) started to repair it several 

years earlier, with respect to the advanced degradation of the 

tunnel equipment. With respect to the fact that the realisation of 

the repairs of the above-mentioned tunnels is currently underway, 

the paper describes the preparation of the repairs and the decisive 

causes of the repairs. 

REPAIR OF VALÍK TUNNEL

The construction of the Valík tunnel was carried out from 2003 to 

2006. It was opened to early use in October 2006 and was opened 

to regular traffi c in September 2007. The right tunnel tube and the 

left tunnel tube are 390m and 380m long, respectively. Each tube 

has two 3.75m wide traffi c lanes and one 3.25m wide emergency 

stopping lane. The clearance profi le is 4.8m high and, thanks to the 

fact that the tunnel equipment of the tunnel is installed 5.35m above 

the roadway, it is possible to transport even cargo with excessive 

height up to 5.2m through the tunnel. The tunnel was designed and 

equipped for the TA safety category. 

The decision to take the existing operational experience into 

consideration and carry out a change from the safety category TA 

to category TC was made during the preparation of the medium-

range repair the medium-range repair was made on the basis of 

the volume of traffi c and other technical parameters during the 

preparation of the detailed design for repair, under the condition 

ÚVOD

Nejvíce problematický je stav u technologického vybavení ně-

kterých provozovaných tunelů, kdy došlo ke značnému opotřebení 

a degradaci zásadních provozních souborů natolik, že jsou příčinou 

opravy středního rozsahu stavební a technologické části tunelu. Tyto 

opravy byly vyvolány za prvé špatným stavem technologického vy-

bavení tunelu, jako jsou například osvětlení a ventilace, na kterých 

se podepsalo především agresivní prostředí v tunelu, a za druhé již 

morálním zastaráním komponentů řídicího a kamerového systému. 

Prvními tunely, které se v současné době nacházejí ve fázi realizace 

opravy, jsou tunel Valík a Klimkovický tunel. U tunelu Valík se jed-

ná o standardní dobu opravy. U Klimkovického tunelu bylo kvůli 

pokročilé degradaci technologie přikročeno k realizaci opravy o pár 

let dříve. Vzhledem k tomu, že realizace oprav zmíněných tunelů 

právě probíhá, článek pojednává o přípravě oprav a rozhodujících 

příčinách oprav samotných.

OPRAVA TUNELU VALÍK

Výstavba tunelu Valík probíhala v letech 2003–2006, kdy v říjnu 

2006 byl uveden do předčasného užívání a v září 2007 do provozu. 

Pravá tunelová trouba je dlouhá 390 m a levá 380 m. Každá trouba 

má dva jízdní pruhy šířky 3,75 m a jeden nouzový pruh šířky 3,25 m. 

Průjezdní profi l je vysoký 4,8 m a vzhledem k tomu, že technické 

vybavení tunelu je ve výšce 5,35 m nad vozovkou, lze tunelem do-

pravovat i nadměrné náklady do výšky 5,2 m. Tunel byl projektován 

a vybaven na bezpečnostní kategorii TA. 

Při přípravě projektové dokumentace provedení stavby pro opravu 

středního rozsahu bylo na základě dopravního zatížení a dalších od-

borných parametrů rozhodnuto, že se zohlední dosavadní provozní 

zkušenosti a připustí se s dodržením bezpečnostních standardů změ-

na bezpečnostní kategorie (z TA na kategorii TC) a spolu s tím se 

přistoupí k optimalizaci technologického vybavení tunelu. Z tohoto 

důvodu dojde k demontáži opotřebených proudových ventilátorů 

(obr. 1), které již nebudou znovu instalovány. Bez náhrady budou de-

montovány i další technické prvky, které nejsou pro tunel kategorie 

TC potřeba, jako je například měření CO, opacity a ozvučení tunelu. 

Touto redukcí dojde k úspoře nákladů jak při probíhající opravě tu-

nelu, tak i při následném servisu a údržbě v dalších letech. Dojde-

-li ke skutečnému zvýšení dopravního zatížení tunelu a bude třeba 
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Obr. 1 Demontáž proudového ventilátoru
Fig. 1 Disassembly of a jet fan

that the safety standards were maintained and the tunnel equipment 

was optimised together with the repair. For that reason the 

worn jet fans will be disassembled (see Fig. 1) and will not be 

installed again. Even other technical elements unnecessary for 

the TC category tunnel, such as the CO measurement system, the 

opacity measurement system and the public address system will 

be disassembled without substitution. Costs will be saved owing 

to this reduction both during the ongoing repair of the tunnel and 

during the tunnel services and maintenance during the following 

years. If the traffi c volume in the tunnel really increases and it will 

be necessary to add ventilation equipment, nothing will prevent 

it. Nevertheless, according to the long-term development and the 

statistic calculations conducted, this situation cannot be expected 

in the Valík tunnel until around 2050. Until that time, the Valík 

tunnel ventilation appears to be redundant. In addition, it is possible 

to expect an increase in the piston effect on the ventilation of the 

tunnel tubes due to the expected increase in the speed of vehicles 

passing through the tunnel during common operation to 100km/h. 

The existing lighting of the Valík tunnel is in poor condition, 

as documented in Figures 2 and 3, and has to be replaced. The 

recalculation of lighting conditions in the tunnel and on adjoining 

road sections which is required for the new lighting to meet 

conditions for the passage speed of 100km/h is also associated 

with the increased highest speed limit for the tunnel. This is the 

reason for which the quantity of luminaries will be adjusted and, 

at the same time, the technology will be changed and new LED 

lighting will be used, even on the adjoining public lighting of the 

pre-portal sections. The new LED technology will be applied to 

the installation of the kerbside guidance lighting and orientation 

lighting in the tunnel. It is possible to expect that this solution will 

not only increase the comfort including driver’s visual comfort, but 

will also save administrator costs associated with the operation and 

maintenance of the lighting. Traffi c signs including the variable 

signs for the adjustment of speed in pre-portal sections and at 

tunnel portals will be changed because of the change in the tunnel 

passage speed limit. 

The closed-circuit TV is another important operating unit do be 

replaced within the framework of this repair. The camera system 

serves to ensure the operational ability of the tunnel and to allow 

viewing of traffi c. During the repair work the system will be 

upgraded to current technology standards. The cameras, recording 

and server technologies and the video detection systems will be 

replaced. 

The replacement of the control and visualisation part of the 

technology equipment of the traffi c and equipment management 

system of the Valík tunnel and its pre-portal equipment is an 

important part of the tunnel repair. 

One of important parts of the tunnel repair will be the replacement 

of existing emergency call stations and DIS-SOS switchboards, 

including adjustment of the existing optical cable, reconstruction 

of existing power supply points and adjustment of cabling. 

The repair will even affect the radio link component, which is 

already at the end of its lifetime. At the same time, the services 

of the Fire Rescue Service will be retuned according to the 

new frequency plan. The completed adjustments will make the 

transducers operational on the frequencies given by the new 

individual licence for this component. For the above reason, the 

old radiating cable and, subsequently, installation of a new cable, 

including connectors and fi xing elements will be carried out. 

The repair will even affect the operational unit for measurement 

of physical quantities, where only the measurement of airfl ow 

velocity in the tunnel, measurement of temperature, measurement 

vzduchotechniku doplnit, pak nic nebrání tunel dovybavit. Nicméně 

tuto situaci podle dlouhodobého vývoje a provedených statistických 

výpočtů lze předpokládat u tunelu Valík až kolem roku 2050. Do 

této doby se jeví vzduchotechnika u tunelu Valík jako nadbytečná. 

Navíc předpokládaným zvýšením průjezdní rychlosti na 100 km/h 

lze očekávat významné zvýšení pístového efektu při odvětrávání tu-

nelových trub v běžném provozu projíždějícími vozidly. 

Stávající osvětlení tunelu Valík je ve špatném stavu, jak doku-

mentuje obr. 2 a obr. 3, a je třeba jej vyměnit. Se zvýšením rych-

losti v tunelu dále souvisí i přepočet světelných podmínek v tunelu 

a přilehlých úsecích tak, aby nové osvětlení splňovalo podmínky 

pro průjezdní rychlost 100 km/hod. Z tohoto důvodu dojde k úpra-

vě počtu svítidel a zároveň ke změně technologie, kdy bude použito 

nové LED osvětlení, a to i na přilehlém veřejném osvětlení předpor-

tálových úseků. V nové LED technologii bude provedeno i vodicí 

a orientační osvětlení v tunelu. Od této úpravy lze očekávat nejen 

zvýšení komfortu a zrakové pohody řidičů, ale i podstatné úspory 

nákladů správce, které jsou spojené s provozem a údržbou osvětlení. 

Z důvodu změny limitu průjezdní rychlosti v tunelu dojde k úpra-

vě dopravního značení včetně proměnného dopravního značení pro 

úpravu rychlosti na předportálových úsecích a na portálech tunelu. 

Dalším významným provozním souborem, který bude obměněn 

v rámci této opravy, je vnitřní televizní okruh. Kamerový systém 
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of water level in the fi re water retention basin and the contaminated 

water basin will remain. New sensors will be installed at all 

preserved measurement systems. 

The sectional speed measurement system which is installed in 

the tunnel will be expanded during the repair by adding a hazardous 

substances transport detection system.

Even the diagnostics for the tunnel water main was part of the 

preparation of the design. It exhibited partial defects on hydrants. 

The defective parts will be repaired during the course of the 

repair and, at the same time, the pressure in the fi re main will be 

permanently set at 0.6–0.8MPa; the management system will rise 

the pressure to 0.8–1.1MPa in the case of a fi re. 

The rehabilitation of the civil engineering part of the tunnel will be 

an inseparable part of the tunnel repair. Cracks and damaged fi lling 

of expansion joints will be repaired. Even the repair of defective fi re 

sealing will be part of repairs of the civil-engineering part.

REPAIR OF KLIMKOVICE TUNNEL

The construction of the Klimkovice tunnel continued from 2004 

to 2008. The tunnel was opened to traffi c in May 2008. The highest 

speed limit for the tunnel is set at 80km/h and no adjustment of this 

limit for the passage speed will take place within the framework 

of this repair. The right tunnel tube and the left tunnel tube are 

1088.09m and 1076.82m long, respectively. Each tube has two 

3.75m wide traffi c lanes; the passage height amounts to 4.8m. The 

TA safety category is applied to the tunnel. It will remain unchanged 

with respect to the tunnel parameters. The effect of the corrosive 

environment acted on equipment in the Klimkovice tunnel more 

than in other tunnels. The materials were heavily degraded, which 

fact manifested itself on the total longevity of the technology units. 

The tunnel ventilation equipment was one of the most affected 

slouží k zajištění provozuschopnosti tunelu a k náhledu na dopravu. 

Opravou dojde k upgrade systému podle současných technologic-

kých standardů. Budou obměněny kamery, záznamové a serverové 

technologie a videodetekční systém.

Důležitou částí opravy tunelu je výměna řídicí a vizualizační části 

technologického vybavení řídicího systému dopravy a technologie 

tunelu Valík a jeho přítunelové technologie.

Součástí opravy tunelu bude v úseku km 56–80 výměna stávají-

cích SOS hlásek a rozvaděčů DIS – SOS, včetně úpravy stávajícího 

optického kabelu, rekonstrukce stávajících napájecích bodů a úprava 

kabeláže.

Oprava se dotkne i komponent rádiového spojení, které je na hra-

nici své životnosti. Zároveň dochází k přeladění služeb Hasičského 

záchranného sboru ČR podle nového kmitočtového plánu. Provede-

nými úpravami dojde ke zprovoznění převaděčů na kmitočtech no-

vého individuálního oprávnění této složky. Z výše uvedeného důvo-

du dojde v rámci opravy k demontáži starého vyzařovacího kabelu 

a následné montáži nového, včetně konektorů a uchycovacích prvků.

Opravou bude dotčen i provozní soubor měření fyzikálních veli-

čin, kde zůstane zachováno pouze měření rychlosti proudění v tune-

lu, měření teploty, měření výšky hladiny u akumulační nádrže požár-

ní vody a nádrže kontaminované vody. U všech zachovalých měření 

budou instalována nová čidla.

V tunelu je instalován systém měření úsekové rychlosti, tento bude 

během opravy rozšířen o systém detekce přepravy nebezpečných lá-

tek.

Součástí přípravy projektové dokumentace byla i diagnostika tu-

ne lového vodovodu, která vykázala dílčí závady na hydrantech. 

V průběhu rekonstrukce dojde k opravě poškozených částí a součas-

ně bude upraveno nastavení tlaku v požárním vodovodu, kdy trvale 

bude tlak nastaven na 0,6–0,8 MPa a v případě požáru řídicí systém 

zvedne tlak na 0,8–1,1 MPa. 

Obr. 2 Detail degradace demontovaného osvětlení
Fig. 2 Detail of degradation of the disassembled lighting 

Obr. 3 Detail degradace demontovaného osvětlení
Fig. 3 Detail of degradation of the disassembled lighting
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operational units. The tunnel is equipped with four pairs of fans 

in each tube. All fans will be replaced within the framework of 

the repair. The structure of the new fans has to be suitable for 

the required design life of 15 years under the defi ned corrosion 

conditions which were classifi ed as the C5 degree according to the 

ČSN EN ISO 12944-2 standard. The material of the fan propellers 

have to meet the conditions for successful operation in road tunnels 

in Central Europe in a corrosive environment within the framework 

of the dependency of the tunnel environment on infl uencing factors, 

such as road salt etc. 

The existing tunnel management system is a product of the time 

of its opening to traffi c; it will be upgraded during the course of the 

repair so that it meets current standards. 

With respect to the development of the current camera system on 

the route in 2006 and the increasing quantity of cameras experienced 

during the operation, the current system consists of several separate 

sub-systems at various technological levels. By the replacement 

of the terminal elements, including the transmission system, the 

recording and server technology and the video-based detection 

system, the system will be unifi ed and will comply with the current 

standards of the Road and Motorway Directorate of the CR. 

Replacement of the fi re resistant doors (door wings including 

casings), which were signifi cantly damaged by the effect of the 

corrosive environment in the tunnel, will be part of the repair. The 

replacement will comprise all fi re resistant doors leading from 

tunnel tubes to escape routes and in the opposite direction. 

The existing hydrant boxes will be replaced due to the poor 

condition caused by heavy corrosion. The new boxes have to be 

suitable for C5 degree of corrosion environment according to the 

ČSN EN ISO 9223 and ČSN EN ISO 12944-2 standards.

It was detected during the preparation of the fi nal design within 

the framework of the diagnostics of defects that replacement 

of anchoring nuts and adjustment of threads for their fi xing is 

necessary at the majority of the fi re stops inside sewers.

Further on, fi re dampers in the tunnel, where four fi re dampers 

are located in each cross passage (TS1–TS5), will be replaced. 

A Hydro 2000 pressure station is installed in the Klimkovice 

tunnel. It was supplied as a compact unit consisting of two vertical 

pumps driven by motors with continuous control of revolutions by 

means of an integrated frequency transducer. A complete Control 

2000 unit is also part of the station. It was decided on the basis 

of consulting with a professional company during the preparation 

of the tunnel repair that it is necessary to replace the control 

system of the automatic water pressure booster pump station in the 

tunnel connected to the tunnel management system. The existing 

management system is already beyond the production list and there 

is no possibility for repair. 

The tunnel grounding is laid on strip footings under protective 

pipes. It originally passed through manholes without concrete 

cover. The grounding strips were attacked by corrosion caused by 

penetrating chlorides containing water. For the above-mentioned 

reasons the grounding will be repaired within the framework of the 

tunnel repair. 

As in the Valík tunnel, the old radiating cable will be dismantled 

and a new cable will be installed, including adjustments required 

for making transducers of the Fire Rescue Service of the Czech 

Republic operational on frequencies given by the new individual 

licence for this service. 

At last but not least, even rehabilitation of the civil-engineering 

part of the tunnel will be part of the repair. It will comprise sealing 

of leaks through grouting boxes, rehabilitation of joints, sealing of 

point leaks and cracks in the secondary lining. 

Nedílnou součástí opravy tunelu bude sanace stavební části, kdy 

dojde k opravám trhlin a poškozených výplní dilatačních spár. Sou-

částí oprav stavební části bude i oprava požárních ucpávek.

OPRAVA KLIMKOVICKÉHO TUNELU

Stavba Klimkovického tunelu probíhala v letech 2004–2008 

a v květnu 2008 byl uveden do provozu. Nejvyšší dovolená rych-

lost v tunelu je 80 km/hod a v rámci této opravy nemůže dojít ke 

změně limitu průjezdní rychlosti. Pravá tunelová trouba je dlouhá 

1088,09 m a levá 1076,82 m. Každá trouba má dva jízdní pruhy šířky 

3,75 m, průjezdná výška je 4,8 m. Bezpečnostní kategorie tunelu je 

TA a vzhledem k parametrům tunelu zůstává tato beze změny. Na 

technologii Klimkovického tunelu se více než v jiných tunelech pro-

jevil vliv agresivního prostředí. Došlo k silné degradaci materiálů, 

které ovlivnilo celkovou životnost technologických celků. Jedním 

z nejvíce postižených provozních souborů byla vzduchotechnika 

tunelu. Tunel je vybaven čtyřmi dvojicemi ventilátorů v každé trou-

bě. V rámci opravy dojde k výměně všech ventilátorů. Konstrukce 

nových ventilátorů musí být vhodná pro požadovanou životnost 

15 let při defi novaných korozních podmínkách, které byly klasifi -

kovány jako stupeň korozní agresivity atmosféry C5 dle ČSN EN 

ISO 12944-2. Materiál oběžných kol ventilátorů musí splňovat pod-

mínky úspěšného provozu v silničních tunelech ve střední Evropě 

v korozivním prostředí v rámci závislosti prostředí tunelu na ovliv-

ňujících faktorech, jako jsou posypové soli aj.

Stávající řídicí systém tunelu je poplatný době zprovoznění, během 

opravy proběhne jeho upgrade tak, aby splňoval dnešní standardy. 

Vzhledem k výstavbě současného kamerového systému trasy 

v roce 2006 a navyšování počtu kamer během provozu sestává dneš-

ní systém z několika separátních subsystémů na různé technologické 

úrovni. Výměnou koncových prvků, včetně přenosového systému, 

záznamové a serverové technologie a videodetekčního systému, do-

jde ke sjednocení a systém bude odpovídat aktuálním standardům 

ŘSD ČR.

Součástí opravy bude výměna požárních uzávěrů (dveřních kří-

del včetně zárubní), které byly vlivem agresivního prostředí v tunelu 

značně poškozeny. Jedná se o všechny požární uzávěry, které vedou 

z tunelových trub do záchranných cest i v opačném směru.

Z důvodu špatného stavu stávajících hydrantových skříní, zapří-

činěného silnou korozí, dojde k jejich obměně, kdy nové musí být 

vhodné do korozivního prostředí stupně C5 dle ČSN EN ISO 9223 

a ČSN EN ISO 12944-2.

Při přípravě projektové dokumentace na provedení prací bylo 

v rámci diagnostiky závad zjištěno, že u většiny kanalizačních proti-

požárních přepážek je nutná výměna kotvících šroubů a úprava závi-

tů pro jejich uchycení.

Dále dojde k výměně požárních klapek v tunelu, kdy v každé pro-

pojce TS1–TS5 jsou umístěny čtyři požární klapky. 

Klimkovický tunel je osazen tlakovou stanicí Hydro 2000, kte-

rá byla dodána jako kompaktní jednotka obsahující dvě vertikální 

čerpadla poháněná motory s plynulou otáčkovou regulací pomocí 

integrovaného měniče kmitočtu. Součástí je i kompletní jednotka 

Control 2000. Při přípravě opravy tunelu bylo na základě konzultace 

s odbornou fi rmou rozhodnuto, že je nezbytná výměna řídicího sys-

tému automatické tlakové stanice v tunelu s napojením na řídicí sys-

tém tunelu. Stávající řídicí systém je již mimo výrobní rozsah a není 

možnost jakékoliv opravy.

Na základových pásech pod chráničkami je uloženo uzemnění tu-

nelu. To původně procházelo šachtami bez zakrytí betonem. Vlivem 

pronikající vody obsahující chloridy došlo ke koroznímu napadení 

zemnicích pásků. Z výše uvedených důvodů bude v rámci opravy 

tunelu provedena i oprava uzemnění.

Stejně jako u tunelu Valík proběhne demontáž starého vyzařova-
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cího kabelu a následná montáž nového, včetně povedení úprav ke 

zprovoznění převaděčů Hasičského záchranného sboru ČR na kmi-

točtech nového individuálního oprávnění této složky.

V neposlední řadě bude součástí opravy i sanace stavební části tu-

nelu. Jedná se o sanaci průsaků skrz injektážní krabice, sanace spár, 

bodových průsaků a trhlin sekundárního ostění.

PLÁNOVANÉ OPRAVY TUNELŮ 

Dalšími tunely, u kterých správce plánuje v následujících letech 

opravu středního rozsahu, jsou tunel Libouchec a tunel Panenská 

(oba D8). Tyto tunely byly uvedeny do provozu v prosinci 2006 a je-

jich momentální stav bude hodnocen, včetně určení rozsahu pláno-

vané opravy, na základě závěrů z hlavní prohlídky, která proběhla 

v dubnu 2019. Dále správce zpracovává dokumentaci k provedení 

oprav středního rozsahu u tunelu Hřebeč, Libereckého a Jihlavské-

ho tunelu. Realizace shora uvedených oprav bude zahájena v letech 

2020 až 2025. V roce 2019 byla zahájena příprava opravy Lochkovs-

kého a Cholupického tunelu včetně modernizace řídicího centra 

Rudná u Prahy. V současnosti probíhá výběr zhotovitele na opra-

vu středního rozsahu u Husovického tunelu a další opatření správce 

k zajištění bezpečného provozování tunelů na pozemních komuni-

kacích budou následovat. U výše uvedených plánovaných oprav se 

jedná o standardní doby obměny technologického vybavení tunelů 

a sanace stavebních částí.

ZÁVĚR

Přestože tento článek je věnován prioritně popisu oprav vybra-

ných dálničním tunelů, byla by chyba krátce se nezmínit o dalších 

opatřeních provozovatele a správce, která povedou ke zvýšení život-

nosti technologického vybavení tunelů na pozemních komunikacích 

v podmínkách České republiky. 

Významným projektem bude odborné a velmi kvalitní posouzení 

agresivity prostředí v tunelu. ŘSD ČR plánuje spolu s VŠCHT Praha 

a dalšími vysokými školami realizaci podrobného monitoringu pro-

středí v tunelu. Cílem je nejen určit a popsat samotné vlivy prostředí 

na degradaci technologického vybavení, ale i navrhnout materiály 

nebo jejich protikorozní ochranu tak, aby došlo k významnému pro-

dloužení jejich životnosti. Součástí výstupů projektu by mělo být sta-

novení odpovídající četnosti údržby a náplň profylaxe samotné tak, 

aby se zvýšila její účinnost a došlo k výraznému omezení degradač-

ních účinků tunelového prostředí na technologické vybavení tunelu. 

Dalším opatřením je důsledná kontrola stanovených požadavků 

správce tunelu na kvalitu práce, materiálů a technologických postu-

pů nejen zhotovitelů technologického vybavení tunelů, ale i posky-

tovatelů profylaxe. To se promítne nejen do prodloužení životnosti 

zařízení, ale i do snížení provozních nákladů. 

ŘSD ČR hodlá souborem všech shora uvedených opatření trva-

le zajistit provozuschopnost a zejména bezpečnost provozovaných 

tunelů, snížit četnost a rozsah výpadků a poruch technologického 

vybavení tunelů, omezit četnost a délku provozních výluk či částeč-

ných nebo úplných uzavírek tunelů ve správě organizace. Na tomto 

místě je vhodné poděkovat odborné veřejnosti a členům České tune-

lářské asociace ITA-AITES za odbornou pomoc, ochotu ke sdílení 

odborných názorů a zkušeností, které správci tunelů pomáhají neleh-

ké úkoly provozu, správy a údržby tunelů řešit.
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PLANNED REPAIRS OF TUNNELS 

The Libouchec tunnel and the Panenská tunnel (both on the D8 

motorway) are the other tunnels for which the administrator plans 

medium-range repairs for the coming years. The tunnels were 

opened to traffi c in December 2006 and their current condition, 

including the determination of the scope of the planned repair, will 

be assessed on the basis of conclusions from the Main Inspection, 

which took place in April 2019. In addition, the administrator is 

preparing documentation for conducting medium-range repairs 

of the Hřebeč, Liberec and Jihlava tunnels. The work on the 

above-mentioned tunnels will start in 2020 through to 2025. The 

preparation of the repair of the Lochkov and Cholupice tunnels, 

including upgrading of the Rudná u Prahy management centre, 

commenced in 2019. At the moment, the tender for the medium-

range repair of the Husovice tunnel is running and administrator’s 

measures for ensuring safe operation of road tunnels will follow. 

Regarding the above-mentioned planned repairs, the deadlines for 

replacing the technology equipment of the tunnels and rehabilitation 

of civil-engineering parts are standard. 

CONCLUSION

Despite the fact that the priority focus of this paper is on 

describing repairs of selected motorway tunnels, it would be 

a mistake not to briefl y mention the other measures adopted by the 

operator and administrator with the aim of increasing the length of 

life of technology equipment of road tunnels in the Czech Republic. 

A high quality assessment of corrosivity of tunnel environment will 

be very important. The Road and Motorway Directorate of the CR is 

planning, together with the University of Chemistry and Technology 

Prague and other universities, detailed monitoring of environment in 

tunnels to conduct detailed monitoring of tunnel environment. The 

objective is to determine and describe the environmental impacts on 

degradation of technology equipment, but also to propose materials 

or their corrosion protection capable of extending the length of their 

lives. Determination of adequate frequency of maintenance and the 

content of prophylaxis itself designed to increase its effectiveness 

and signifi cantly reduce degradation effects of tunnel environment 

on technology equipment of tunnels. 

The other measure lies in consistent checking on the requirements 

set for quality of work, materials and technology procedures used 

not only by manufacturers of technology equipment of tunnels but 

also by providers of prophylaxis. It will refl ect itself not only in the 

extension of the length of life of equipment, but also in reduction 

of operating costs. 

The Road and Motorway Directorate of the CR intends to 

ensure operability and, fi rst of all, safety in operating tunnels, 

reduce the frequency and extent of failures and breakdowns of 

technology equipment of tunnels, reduce the frequency of outages 

and failures of technology equipment, reduce the frequency and 

extent of operation closures, and partial or complete closures 

of tunnels administered by the organisation. At this point it is 

appropriate to thank the professional public and members of the 

ITA-AITES Czech Tunnelling Association for professional help, 

obliging sharing of opinions and experience, which help the tunnel 

administrator to solve diffi cult tasks for operation, administration 

and maintenance of tunnels. 
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