
68

29. ročník - č. 2/2020

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

CURRENT NEWS FROM THE CZECH AND SLOVAK UNDERGROUND CONSTRUCTIONS

THE CZECH REPUBLIC

METRO D – NEW LINE OF PRAGUE METRO 

The work on implementation of the zero stage of the development 

of metro Line D in the form of geological survey has been going 

on for more than three quarters of a year and is doing well. All 

assigned tasks required for the geological survey itself, but also for 

the preparation and implementation of next construction stages, are 

at the moment fulfi lled. 

The companies of INSET s.r.o. and GeoTec-GS, a.s., are at the 

moment preparing for commencement of the continuous condition 

survey of the total of 59 already surveyed buildings and structures 

with sensors installed on them, where 17 of them are located in the 

area with above ground buildings and remaining 42 structures are 

located underground.

After completion of sinking entrance shafts in individual 

localities of the geological survey for the Pankrác – Olbrachtova 

operating section, the excavation of horizontal galleries and tunnels 

successfully proceeds. The company of HOCHTIEF CZ a. s in 

the locality denoted as VO-OL (see Fig. 1) has already fi nished 

excavation of over 60m of the exploratory gallery and, at the same 

time, the company of Metrostav a.s. has already fi nished more than 

25m of excavation and, fi nally, the company of STRABAG a.s. 

has fi nished excavation of initial 20m of the gallery in the locality 

OL1 (see Fig. 3). Geological survey itself, monitoring geophysical 

measurements , continuous processing of quarterly reports and 

archaeological supervision are underway in all localities with 

the exception of the above-mentioned excavation locations. The 

still encountered geological environment proves and documents 

very complicated conditions requiring even additional measures 

necessary for further safe execution of the work. 

All work operations are carried out in compliance with the 

works schedule and according to the conditions encountered by the 

excavation. 

In accordance with the approved phasing of 

metro Line D construction, the public tender for the 

contractor for the fi rst linking Pankrác – Olbrachtova 

operating section (civil part) commenced at the 

beginning of this year. It is still ongoing in its process 

and procurement part. In this tendering phase, 

the client, DP hl.m. Praha (Prague Public Transit 

Company), solves above all its correct formulations 

of responses to enquiries of legitimate tenderers 

regarding the setting documents. The outlook date for 

selection of the contractor and commencement of the 

construction of this part of Line D is summer 2020. 

In the meantime, Inženýring dopravních staveb, 

a.s., the procurer for the contracting authority, 

was successfully administering the application for 

construction permission for the construction of 

the next linking operating section, Olbrachtova – 

Nové Dvory with access tunnels from Písnice. In 

March, the Department for Roads and Railways 

of the Prague City Hall issued the announcement 

about commencing the construction permission 

proceedings for the particular section. 

ČESKÁ REPUBLIKA

METRO D – NOVÁ LINKA PRAŽSKÉHO METRA 

Práce na realizaci nulté etapy výstavby trasy metra D formou 

geologického průzkumu probíhají již více než tři čtvrtě roku a dílu 

se daří. V tuto chvíli jsou plněny všechny zadané úkoly, které jsou 

potřebné pro vlastní geologický průzkum, ale i pro přípravu a rea-

lizaci dalších etap výstavby. 

V zóně ovlivněné stavbou připravují společnosti INSET s.r.o. 

a GeoTec-GS, a.s. zahájení průběžné pasportizace celkem 59 již 

zaměřených a osazených objektů, kde 17 z nich se nachází v oblasti 

nadzemní zástavby a zbylých 42 je umístěno ve vlastním podzemí.

Po vyhloubení vstupních šachet na jednotlivých lokalitách pro-

váděného geologického průzkumu provozního úseku Pankrác – 

Olbrachtova úspěšně pokračují ražby horizontálních štol a tunelů. 

Společnost HOCHTIEF CZ a. s. na lokalitě označené jako VO-OL 

(obr. 1) má vyraženo již více než 60 m průzkumné štoly, současně 

na lokalitě PAD4 (obr. 2) má společnost Metrostav a.s. za sebou 

již více než 25 m a nakonec na lokalitě OL1 (obr. 3) společnost 

STRABAG a.s. prvních cca 20 m štoly. Na všech lokalitách kro-

mě již zmíněných ražeb probíhá také vlastní geologický průzkum a 

monitoring, geofyzikální měření, průběžné zpracování kvartálních 

zpráv a archeologický dohled. Zatím zastižené geologické prostře-

dí prokazuje a dokladuje velmi složité podmínky, které si při vlast-

ním provádění vyžadují i uplatnění doplňkových opatření nutných 

k dalšímu bezpečnému provádění díla.

Všechny prováděné práce jsou realizovány v souladu s harmono-

gramem a ražbou skutečně zastiženými podmínkami. 

V souladu se schváleným fázováním výstavby trasy metra D byla 

začátkem tohoto roku zahájena veřejná soutěž na výběr zhotovite-

le prvního navazujícího provozního úseku Pankrác – Olbrachtova 

(stavební část), která ve své procesní a zadávací části nadále pro-

bíhá. Zadavatel DP hl. m. Praha v této fázi soutěže řeší zejména 

své správné formulace odpovědí na oprávněné dotazy uchazečů 

Obr. 1 Lokalita VO-OL
Fig. 1 Locality VO-OL
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Let us therefore hope that we will be able to expand 

the set of the above-mentioned positive information 

about the preparation and construction of Line D and 

add another set of similarly sounding information. 

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.

The currently smooth progress of the work on both 

tunnels is complicated by closing of state borders and 

adoption of other measures relating to the Covid-19 

pandemic.

Mezno tunnel

The Mezno tunnel (see Fig. 4) is an 840m long mined double-

track railway tunnel; 768m of its length are being mined; the 

following cut-and-cover sections at the entrance and exit portals 

are 48m and 24m long, respectively. 

As of 30th March 2020, the excavation of 480m in top heading 

and 280m in bench has been fi nished. The last ca 220m of 

excavation proceed alternately through VT3 and VT4 excavation 

support classes with the excavation advance length ranging from 

1.6 to 2.2m. The excavation has encountered mostly fractured 

R3 strength class paragneiss with very close joint spacing; the 

excavated space surface is moist in the last rounds, with occurrence 

of local dripping. Radial deformations reach low values up to 

10mm. The tunnel breakthrough is assumed to take place in the 

fi rst half of July 2020. 

Deboreč tunnel

The Deboreč tunnel is a 660m long mined double-track railway 

tunnel; 562m of its length are being mined; the following sections 

at the entrance and exit portals are 49m long each. 

k zadávací dokumentaci. Výhledovým datem pro výběr zhotovitele 

a zahájení stavby této části trasy je léto letošního roku. 

Mezitím obstaravatel zadavatele společnost Inženýring doprav-

ních staveb a.s. dále úspěšně administruje žádost o stavební povo-

lení pro stavbu dalšího navazujícího provozního úseku Olbrachtova 

– Nové Dvory s přístupovými tunely z Písnice. V březnu bylo ze 

strany MHMP odboru pozemních komunikací a drah již vydáno 

oznámení o zahájení stavebního řízení pro daný úsek.

Doufejme tedy, že soubor zde výše uvedených veskrze pozitiv-

ních informací o přípravě a výstavbě trasy metra D budeme moci 

i příště rozšířit o další soubor takto podobně laděných informací. 

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 železnic, státní or-

ganizace, a zhotovitelem stavby společnost OHL ŽS, a.s.

Aktuálně plynulý průběh prací na obou tunelech komplikuje uza-

vření státních hranic a přijetí dalších opatření v souvislosti s pan-

demií covid-19.

Tunel Mezno

Tunel Mezno (obr. 4) je ražený železniční dvoukolejný tunel cel-

kové délky 840 m, z toho ražená část tvoří 768 m, navazující hlou-

bená část u vjezdového portálu má délku 48 m a u výjezdového 

portálu 24 m.

K 30. 3. 2020 je vyraženo 480 m v kalotě a 280 m v opěří tunelu. 

Posledních cca 200 m ražeb probíhá střídavě ve vystrojovací třídě 

VT3 a VT 4 s délkou záběru od 1,6 do 2,2 m. Ražbou jsou zastiže-

ny převážně rozpukané pararuly pevnostní třídy R3 s velkou husto-

tou diskontinuit, výrub je v posledních záběrech vlhký s výskytem 

lokálních úkapů. Radiální deformace dosahují nízkých hodnot do 

10 mm. Proražení tunelu se předpokládá v první polovině července 

2020.

Obr. 2 Lokalita PAD4
Fig. 2 Locality PAD4

Obr. 3 Lokalita OL1
Fig. 3 Locality OL1




