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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
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The tunnel was ceremonially broken through on 11th February 

2020. Then the work on strengthening of the primary lining in 

the section with increased radial deformations of the lining in top 

heading, where the measured values exceeded the warning states, 

started. For safe completion of the excavation and construction of 

a stable primary lining around the whole tunnel circumference, 

the design of means and methods was supplemented by adding 

the technical solution to strengthening the primary lining in the 

section between tunnel metre chainages 336.0 and 390.50. The 

proposed solution lies fi rst of all in additional strengthening of 

the top heading lining with 12m long IBO R51L rock bolts (see 

Fig. 5) and subsequent excavation of bench and bottom through 

excavation support class VT5.

Ing. TOMÁŠ JUST, tjust@ohlzs.cz, OHL ŽS, a.s. 

THE SLOVAK REPUBLIC

TUNNELS ON MOTORWAY NETWORK 

Ovčiarsko and Žilina tunnels

Both motorway tunnels, the Ovčiarsko (2367m) and the Žilina 

(687m), are parts of the Podhradie – Lietavská Lúčka section of the 

D1 motorway. The total length of the section amounts to 11.320km. 

The motorway section forms the southern by-pass of the town of 

Žilina. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (National Motorway 

Society) is in the position of the project owner and, at the same 

time, the future tunnel administrator. The motorway section will 

save motorists 10 minutes. Opening the motorway section to traffi c 

will contribute to better living conditions for both the town of 

Žilina and its surroundings. 

The construction work on the Ovčiarisko tunnel itself commenced 

in 1996 by driving an exploratory gallery. The exploratory gallery 

Tunel Deboreč

Tunel Deboreč je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové 

délky 660 m, z toho ražená část tvoří 562 m a navazující hloubené 

části u obou portálů mají délku 49 m.

Tunel byl 11. 2. 2020 slavnostně proražen. Poté byly zahájeny 

práce na zesílení primárního ostění v úseku se zvýšenými radiální-

mi deformacemi ostění v kalotě, kdy naměřené hodnoty překročily 

varovné stavy. Pro bezpečné dokončení ražeb a vybudování stabil-

ního primárního ostění v celém profi lu tunelu byla doplněna reali-

zační projektová dokumentace o technické řešení zesílení primár-

ního ostění v úseku tunelmetru 336,00–390,50. Navržené řešení 

spočívá zejména v dodatečném zesílení ostění kaloty svorníky IBO 

R51L délky 12 m (obr. 5) a následné ražbě opěří a dna v profi lu 

s protiklenbou ve vystrojovací třídě VT5.

Ing. TOMÁŠ JUST, tjust@ohlzs.cz, OHL ŽS, a.s. 

Obr. 4 Hloubení stavební jámy vjezdového portálu
Fig. 4 Excavation of construction pit for the entrance portal 

Obr. 5 Vrtání dodatečných kotev IBO R51L délky 12 m
Fig. 5 Drilling for additional 12m long IBO R51L anchors




