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Holubek ze spol. Subterra a.s. a podělil se s posluchači o zkušenosti 

z realizace tunelu Milochov.

Konference Železniční mosty a tunely sice nepatří k nejvýznam-

nějším tunelářským událostem roku, přesto si již čtvrt století zacho-

vává přízeň mnoha účastníků zejména z řad správců, investorů, pro-

jektantů a stavitelů těchto inženýrských staveb.

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

The jubilee 25th annual conference Railway bridges and 
tunnels was held on 16th January 2020 in the congress hall of 

Olšanka hotel. Half of the 2nd block was dedicated to tunnels. In 

the beginning, Ing. Michal Uhrin and Ing. Marcel Poštek from 

SUDOP Praha a.s. introduced an overview of railway construction 

projects: Reconstruction of rail tracks in the Vinohrady tunnels, 
Modernisation of Ostrava rail junction; Study on circling of railway 
connection between Václav Havel Airport into Prague – Václav 
Havel Airport – Kladno rail track; Modernisation of Brno – Přerov 
rail track; Optimisation of Černošice – Berounka rail track; Plzeň 
railway junction, construction lot No. 5 – Lobzy-Koterov. Then 

Ing. Tomáš Holubek from Subterra a.s. shared with the audience 

the experience from the construction of the Milochov tunnel.

Dne 16. ledna 2020 se v kongresovém sálu hotelu Olšanka konal 

jubilejní 25. ročník konference Železniční mosty a tunely. Tunelům 

byla věnována polovina II. bloku, kde nejprve Ing. Michal Uhrin 

a Ing. Marcel Poštek představili průřez železničními projekty, které 

zaměstnávaly středisko tunelů ve spolčenosti SUDOP PRAHA a.s. 

v roce 2019. Konkrétně se jednalo o projekty: „Rekonstrukce kolejí 

ve vinohradských tunelech“; „Modernizace železničního uzlu Ostra-

va“; „Studie zaokruhování železničního spojení letiště Václava Havla 

do trati Praha – Letiště Václava Havla – Kladno“; „Modernizace trati 

Brno – Přerov“; „Optimalizace trati Černošice – Berounka“ a „Uzel 

Plzeň, 5. stavba – Lobzy-Koterov“. Poté se slova ujal pan Ing. Tomáš 
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CURRENT NEWS FROM THE CZECH AND SLOVAK UNDERGROUND CONSTRUCTIONS

THE CZECH REPUBLIC

METRO D – NEW LINE OF PRAGUE METRO 

It has been more than six months since June 2019 since the start 
of the zero stage of the construction of the metro D line in the form 
of geological survey, therefore, we can record signifi cant progress 
in work operations in all four localities in the area of Pankrác – 
Olbrachtova stations, where the geological survey is located..

The companies of INSET and GeoTec-GS carried out 59 initial 
condition surveys of underground and aboveground structures in 
the zone affected by the construction, including the existing metro 
C tunnels, which will be crossed by the new metro D tunnels at 
different levels. Several tens of hydrogeological, inclinometer 

ČESKÁ REPUBLIKA

METRO D – NOVÁ LINKA PRAŽSKÉHO METRA 

Od zahájení nulté etapy výstavby trasy metra D formou geologic-

kého průzkumu uplynulo od června 2019 již více než půl roku, a tak 

můžeme na všech čtyřech lokalitách v oblasti stanic Pankrác – Ol-

brachtova, kde je geologický průzkum situován, zaznamenat značný 

pokrok v postupu prováděných prací.

Společnosti INSET a GeoTec-GS provedly celkem 59 výchozích 

pasportů podzemních i nadzemních objektů v zóně ovlivnění stavby, 

a to včetně stávajících tunelů metra C, které se budou s novými tune-

ly metra D výškově křížit. Bylo již také realizováno několik desítek 

hydrogeologických, inklinometrických a extenzometrických vrtů po-

třebných pro další monitoring a dokumentaci vývoje geologického 

prostředí dotčeného území.

Společnosti Metrostav, Hochtief a Strabag, které jsou základními 

nositeli všech prací v podzemí, kromě vybudování nezbytných are-

álů ZS a přeložek inženýrských sítí již kompletně vyhloubily tři ze 

čtyř vstupních šachet (obr. 1) a se začátkem letošního roku tak mohly 

úspěšně a podle platného harmonogramu zahájit i ražbu prvních met-

rů horizontálních štol a tunelů (obr. 2), které většinově kopírují stopu 

štol a tunelů budoucí provozované trasy metra D. 

Velmi důležitá událost pro další plynulost výstavby trasy nastala 

v lednu 2020, kdy v souladu se schváleným fázováním další výstavby 

metra D byl zahájen výběr zhotovitelů stavební části prvního provoz-

ního úseku Pankrác – Olbrachtova s předpokladem zahájení stavby 

tohoto úseku v červenci 2020.

Pro další navazující úsek trasy Olbrachtova – Nové Dvory s přístu-

povými tunely z Písnice se s koncem roku 2019 obstaravateli zada-

vatele stavby společnosti Inženýring dopravních staveb podařilo na 
Obr. 1 Lokalita PAD 4
Fig. 1 Locality PAD 4

Obr. 1 Přednášející Ing. Marcel Poštěk
Fig. 1 Speaker Ing. Marcel Poštěk
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and extensometer boreholes required for further monitoring and 
documenting the development of the geological environment of the 
affected territory have also been completed. 

The companies of Metrostav, Hochtief and Strabag, which are 
the basic bearers of all work in the underground, with the exception 
of building up construction site facilities and relocations of utility 
networks necessary, have already completely excavated three of 
four entrance shafts (see Fig. 1), thus they could successfully and in 
compliance with the valid schedule commence at the beginning of 
this year the excavation of initial metres of horizontal galleries and 
tunnels (see Fig. 2), which mostly copy the footprint of galleries and 
tunnels of the future operating line of metro D. 

An event very important for future fl uency of the development 
of the metro line took place in January 2020, when the selection 
of contractors for the civil construction part of the fi rst operational 
section Pankrác – Olbrachtova commenced in compliance with the 
approved phasing of the next development of the metro line D, with 
the assumption of starting the construction of this section in July 
2020. 

Regarding the following section of the line, Olbrachtova – Nové 
Dvory, with access tunnels from Písnice, the company of Inženýring 
Dopravních Staveb, the procurer for the contracting authority, 
managed to submit the application for construction permit for this 
section at the end of 2019. This procedural event supported the 
assumption of fl uency of the subsequent development with the still 
valid goal of completing the metro line D in its entire length in one 
time. 

Ing. BORIS ŠEBESTA, borissebesta61@gmail.com 
Ing. MICHAL ŠERÁK, serak@idspraha.cz

NEW RAILWAY TUNNELS ON RAILWAY 

CORRIDOR IV 

Two new railway tunnels are under construction within the 
framework of the “Modernisation of the Sudoměřice – Votice track” 
project. The two tunnels are being driven using the New Austrian 
Tunnelling Method. The Railway Infrastructure Administration, 
state organisation, is the project owner and OHL ŽS, a.s. is the 
construction contractor.

Mezno tunnel

The Mezno tunnel is an 840m long mined double-track railway 
tunnel; 768m of its length are being mined; the following sections 
at the entrance and exit portals are 48m and 24m long, respectively. 
Since September 2019, the uphill excavation of the tunnel has been 
carried out from the construction pit for the exit (Prague) portal. The 
initial 15m of the excavation were driven through excavation class 
VT5 with the excavation round 1.0m long, under the protection of 
canopy tube pre-support prepared in advance within the framework 

of the excavation of the construction pit. The 
excavation further proceeds through VT4 with 
the average excavation round length of 1.6m, 
locally through VT3 with the round length of 
2.0m and through VT5 excavation class. The 
excavation has encountered mostly fractured 
paragneiss classifi ed as R3 to R4 strength, with 
close to medium spacing of discontinuities. 
The rock is disintegrated using blasting. Muck 
is deposited and crushed directly in the area of 
the site arrangement. It is subsequently used 
within the framework of developing the new 
route of the corridor. The work on the excavation 
and stabilisation of the construction pit for the 
entrance portal proceeds simultaneously with 
the excavation of the tunnel. As of 21st January 
2020, excavation of 330m of the top heading and 
210m of the bench (see Fig. 3) has been fi nished. 

tento úsek podat žádost o stavební povolení. Tato procesní událost 

podpořila předpoklad plynulosti dále navazující výstavby se stá-

le platným cílem dokončit trasu metra D v celé své délce v jednom 

čase. 

Ing. BORIS ŠEBESTA, borissebesta61@gmail.com 
Ing. MICHAL ŠERÁK, serak@idspraha.cz

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM 

KORIDORU

V rámci stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ se budují 

dva nové železniční tunely. Oba tunelu jsou raženy Novou rakouskou 

tunelovací metodou. Investorem stavby je Správa železniční dopravní 

cesty, s.o. a zhotovitelem stavby společnost OHL ŽS, a.s.

Tunel Mezno

Tunel Mezno je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové dél-

ky 840 m, z toho ražená část tvoří 768 m, navazující hloubená část 

u vjezdového portálu má délku 48 m a u výjezdového portálu 24 m.

Od září 2019 probíhá dovrchní ražba ze stavební jámy výjezdo-

vého (pražského) portálu. Úvodních 15 m ražby bylo realizováno 

ve vystrojovací třídě (VT) 5 se záběrem 1,0 m pod ochranou mikro-

Obr. 3 Čelba kaloty tunelu Mezno v TM 348
Fig. 3 Mezno tunnel excavation face at tunnel chainage m 348 

Obr. 2 Lokalita VO-OL
Fig. 2 Locality VO-OL




