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INTRODUCTION

The new Mezno double-rail tunnel with the total length of 840m 

is located on the southern edge of the Central Bohemian region 

between the villages of Mezno and Střezimíř. The length of the 

mined part amounts to 768m and the linking cut-and-cover parts 

are 48m long at the entrance (southern) portal and 24m long at the 

exit (northern) portal. 

The rail track chainage increases from České Budějovice towards 

Prague. The horizontal alignment in the initial 30 metres is on 

a transition curve and continues further on a 1401.8m-radius right-

hand curve. The construction ground plan is presented in Fig. 1. 

The vertical alignment is led on a 28,000m-radius crest curve with 

the top at the distance of 191m from the entrance portal, where 

the alignment breaks. This point is at the same time the highest 

point of the route of the Corridor No. 4 between České Budějovice 

and Prague. The tunnel alignment ascends from the portal to that 

point at 4.5‰, subsequently it descends at the gradient of 8‰. The 

longitudinal section through the tunnel is presented in Fig. 2. The 

maximum height of the overburden of the mined tunnel amounts to 

26.3m. The tunnel is being driven mostly inclined upwards from 

the exit portal (625m against the direction of chainage) and the 

construction is being recorded in tunnel metres (TM). The tunnel 

cross-section is identical with all tunnels carried out so far on 

transit corridor No. 4. It is based on the standard sheet from 2012 

Net tunnel section of double-rail tunnel. 

ÚVOD

Nový dvoukolejný železniční tunel Mezno celkové délky 840 m 

se nachází na jižním okraji Středočeského kraje mezi obcemi Mez-

no a Střezimíř. Délka ražené části je 768 m a navazující hloubené 

části jsou délky 48 m u vjezdového (jižního) a 24 m u výjezdového 

(severního) portálu.

Drážní staničení trasy vzrůstá od Českých Budějovic směrem 

k Praze. Směrově je trasa prvních 30 m v přechodnici a dále v pra-

vostranném oblouku o poloměru osy tunelu 1401,8 m. Situace stav-

by je znázorněna na obr. 1. Výškově je trasa vedena ve vrcholovém 

oblouku o poloměru 28 000 m s vrcholem ve vzdálenosti od vjez-

dového portálu 191 m, kde je lom nivelety. Tento bod je současně 

nejvyšším bodem trati 4. koridoru mezi Českými Budějovicemi 

a Prahou. Od portálu k tomuto bodu tunel stoupá 4,5 ‰, od vrcho-

lu oblouku následně klesá sklonem 8,0 ‰. Podélný řez tunelem je 

znázorněn na obr. 2. Maximální výška nadloží raženého tunelu je 

26,3 m v cca polovině jeho délky. Ražba tunelu je vedena převážně 

dovrchně od výjezdového portálu (625 m proti směru staničení) a 

je stavebně evidována v tunelových metrech (TM). Příčný řez tune-

lu je shodný se všemi dosud realizovanými tunely na 4. tranzitním 

koridoru a vychází ze vzorového listu z roku 2012 – Světlý tunelový 
průřez dvoukolejného tunelu.

Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace, gene-

rálním dodavatelem stavby celého modernizovaného úseku včet-

ně tunelu Mezno je společnost OHL ŽS, a.s. Autory realizační 
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Správa železnic, state organisation (Rail Administration), is the 

project owner, OHL ŽS, a.s. is the general contractor for the project 

for the whole section being modernised, including the Mezno 

tunnel. SUDOP EU a.s. and AMBERG Engineering Brno, a.s. are 

authors of the detailed design. The construction is carried out in 

compliance with the FIDIC – Red Book contractual conditions and 

is funded through the State Fund for Transport Infrastructure with 

the EU contribution from the Cohesion Fund within the framework 

of the Doprava (Transportation) Fund. 

DESCRIPTION OF TECHNICAL SOLUTION

Construction pit for exit portal

The construction pit for the exit portal is used for access to the 

mined portal of the tunnel and, subsequently, for the construction 

of the cut-and-cover tunnel and the defi nite northern portal of the 

tunnel. The dug pit is 24.5m long, the portal wall is 16.0m high and 

the overburden above the mined portal of the tunnel is 5.5m thick. 

The construction pit is designed as an excavation with slopes. 

On the sides of the construction pit, the slope in the lowest part is 

designed at 5:1; the slope gradually changes to 2:1 and the upper part 

is sloped at 1:1.5 up to the intersection with the existing terrain. Two 

levels of gradients are designed for the portal slope. The upper level is 

projektové dokumentace (RDS) jsou společnosti SUDOP EU a.s. 

a AMBERG Engineering Brno, a.s. Stavba je realizována podle 

smluvních podmínek FIDIC – Červená kniha a je fi nancována pro-

střednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury s příspěvkem 

EU z Fondu soudržnosti v rámci operačního fondu Doprava.

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Stavební jáma výjezdového portálu

Stavební jáma výjezdového portálu slouží k přístupu k raženému 

portálu tunelu, následně k výstavbě hloubeného tunelu a defi nitiv-

ního severního portálu tunelu. Délka hloubené jámy je 24,5 m, výš-

ka portálové stěny 16,0 m a nadloží nad raženým portálem tunelu 

činí 5,5 m.

Stavební jáma je navržena jako svahovaná. Na bocích stavební 

jámy má její nejnižší část sklon 5:1, postupně se sklon mění na 2:1 

a horní část je svahována se sklonem 1:1,5 až do průniku svahu 

se stávajícím terénem. Portálový svah je naprojektován se dvěma 

úrovněmi sklonu svahů. Horní úroveň je stejně jako na bocích sta-

vební jámy ve sklonu 1:1,5, spodní úroveň přesahující profi l tunelu 

je v celé výšce v jednotném sklonu 5:1. Stěny stavební jámy jsou 

zabezpečeny dvěma typy dočasného zajištění. Horní úroveň v ob-

lasti kvartérního pokryvu je pouze zakryta ochranou protierozní 

zdroj SUDOP Praha source SUDOP Praha

Obr. 1 Situace stavby, zadávací dokumentace 
Fig. 1 Construction ground plan, tender design

zdroj SUDOP Praha source SUDOP Praha

Obr. 2 Podélný řez tunelem, zadávací dokumentace
Fig. 2 Longitudinal section through the tunnel, tender design

tunel Mezno celková délka 840 m
Mezno tunnel; total length of 840m
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designed identically with the construction pit sides, with the gradient 

of 1:1.5; uniform gradient of 5:1 is designed for the whole height 

of the lower level extending the tunnel profi le. The construction 

pit sides are provided with two types of temporary stabilisation. 

The upper level in the area of the Quaternary nape is only covered 

with protective erosion control 3D plastic net. The lower levels are 

provided with a 100mm thick layer of C16/20 sprayed concrete 

with 150 × 150/6mm welded mesh, anchoring with 4m long, 25mm 

diameter SN bolts. Canopy tube pre-support formed by 47 pieces of 

15.0m long, 108/16mm tubes is designed in the portal wall over the 

profi le of the top heading of the future tunnel. 

Construction pit for entrance portal 

The construction pit for the entrance portal is used for access 

to the mined portal and, subsequently, for the construction of the 

cut-and-cover tunnel and the defi nite southern portal of the tunnel. 

The dug pit is 48.5m long, the portal wall is 18.0m high and the 

overburden above the mined portal of the tunnel is 7.2m thick. 

The construction pit is designed similarly to the pit for the exit 

portal. The sides have three levels of slopes. The second level and 

third level from the construction pit bottom are separated by a relief 

berm. Slope of 5:1 is designed for the lowest part of the construction 

3D plastovou sítí. Nižší úrovně jsou opatřeny vrstvou stříkaného 

betonu C16/20 tloušťky 100 mm s výztužnou sítí 150 × 150/6 mm 

a kotvením SN svorníky Ø 25 mm a délky 4 m. V portálové stěně 

je naprojektován mikropilotový deštník délky 15,0 m z 47 ks trub 

108/16 mm nad profi lem kaloty budoucího tunelu.

Stavební jáma vjezdového portálu

Stavební jáma vjezdového portálu slouží k přístupu k raženému 

portálu a následně k výstavbě hloubeného tunelu a defi nitivního 

jižního portálu tunelu. Délka hloubené jámy je 48,5 m, výška por-

tálové stěny 18,0 m a nadloží nad portálem raženého tunelu 7,2 m.

Stavební jáma je navržena obdobně jako na výjezdovém portá-

lu. Boční stěny jámy mají tři úrovně sklonů. Druhá a třetí úroveň 

ode dna stavební jámy jsou odděleny odlehčovací lavicí. Nejnižší 

část jámy má stanovený sklon 5:1, prostřední část 4:1 a nad touto 

úrovní je jáma svahována se sklonem 1:1,5 až do průniku svahu se 

stávajícím terénem. Portálový svah je navržen se dvěma úrovněmi 

sklonu svahů. Horní úroveň je ve sklonu 1:1,5, spodní úroveň je 

v celé výšce v jednotném sklonu 5:1. Stěny stavební jámy jsou za-

jištěny shodně jako na výjezdovém portálu včetně mikropilotového 

deštníku.

zdroj Amberg Engineering source Amberg Engineering

Obr. 3 Vzorový příčný řez tunelu s protiklenbou a uzavřenou hydroizolací, RDS: 1 – primární ostění SB C20/25; 2 – hydroizolační souvrství; 3 – sekundární ostění 
železobeton C30/37-XF1, XA1; 4 – výplňový beton C12/15-X0; 5 – štěrkové lože; 6 – vztažná linie kinematických obrysů pro vozidla GC
Fig. 3 Typical cross section through the tunnel with invert and full round waterproofi ng, fi nal design: 1 – primary lining SC C20/25; 2 – waterproofi ng layers; 
3 – secondary lining reinforced concrete C30/37-XF1. XA1; 4 – mass fi ll concrete C12/15-X0; 5 – gravel ballast; 6 – reference line of kinematic contours for GC 
vehicles 
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pit up to the intersection with the existing terrain; the slope for 

the central part is designed at 4:1 and the upper part is sloped at 

1:1.5 up to the intersection with the existing terrain. Two levels 

of slopes are designed for the portal slope. The upper level slope 

is designed at 1:1.5, the lower level slope is designed uniformly 

at 5:1 throughout the height. The sides of the construction pit are 

stabilised identically with the sides at the exit portal, including the 

canopy tube pre-support. 

Mined tunnel

The tunnel is being driven using the NATM technique. The 

tunnel excavation cross section is designed ranging from 101.7m2 

for tunnel lining with footings up to 119.5m2 for tunnel lining 

with invert. Individual types of the tunnel support are determined 

according to structural analyses for geological and geotechnical 

conditions anticipated on the basis of the engineering geological 

survey. The so-called “horizontal” excavation sequence consisting 

of top heading, bench and bottom or invert is designed for the 

tunnel cross-section. The primary lining is formed by C20/25 

shotcrete with welded mesh, lattice girders, and, if required, spiling 

can be used. Longitudinally, the distance between the headings 

of the sequential excavation depends on geotechnical conditions 

encountered and is determined as the excavation support class 

(ESC). Four basic ESCs with an alternative of the lining on 

footings and lining with invert were determined for the assumed 

conditions in the ground mass based on the results of geotechnical 

investigation. The basic elements of the support for individual 

ESCs and prognosis of the percentage of their occurrence in the 

tunnel excavation length completed so far are presented in Table 1. 

Uphill excavation of the tunnel is assumed to continue up to ca ¾ 

of the tunnel length, subsequently downhill excavation of ca ¼ of 

the tunnel length will proceed up to the entrance portal. 

The tunnel lining is of the double shell type with an intermediate 

umbrella waterproofi ng system with a PVC membrane. The lining 

with invert and a full round waterproofi ng system is designed for 

the 288m long tunnel section at the entrance portal for the reason 

of protection of nearby water sources. A 400mm and 600mm thick 

secondary lining is designed for mined tunnels and cut-and-cover 

tunnels, respectively. The typical cross-section for the tunnel with 

invert is presented in Fig. 3. The secondary concrete lining is cast 

in situ behind formwork with the concrete casting block 12m 

long. The composition of concrete casting blocks is adjusted to it. 

Positions of rescue recesses are designed with the intention that they 

are located in the middle of every other block. The 2000mm wide, 

2200mm high and 750mm deep recesses are located in a staggered 

system on either side of the tunnel. Evacuation of drainage water 

and the tunnel drainage for the lining with footings is designed to 

be provided by DN 200mm side drains and DN 400mm central 

drainage. Cableways are located in the tunnel walkways. On the 

right-hand side in the direction of chainage there is in addition the 

dry fi re main with the connection point in a manhole in front of 

the entrance portal, where the fi re protection reservoir is situated. 

Access roads with mustering areas for rescue units will be carried 

out in the vicinity of both portals. The tunnel will be in addition 

equipped with handrails along walkways, emergency lighting and 

safety cameras at both portals. 

Underground abstraction wells bored from the space 
outside the tunnel 

An unusual solution within the framework of the construction 

object “Remediation of damage caused by the tunnel excavation” 

is represented by the draft of a system of underground abstraction 

wells located on the right-hand side outside the tunnel in the tunnel 

Ražený tunel

Ražba tunelu je prováděna technologií NRTM. Příčný průřez vý-

rubu tunelu je navržen od 101,7 m2 pro ostění tunelu s patkami až 

po 119,5 m2 pro ostění se spodní klenbou. Jednotlivé typy zajištění 

výrubu jsou stanoveny podle statických výpočtů pro předpokláda-

né geologické a geotechnické podmínky vycházející z provedené-

ho inženýrskogeologického průzkumu. Profi l tunelu je horizontál-

ně členěn na kalotu, opěří, dno nebo dno s protiklenbou. Primární 

ostění je tvořeno stříkaným betonem C 20/25 s ocelovou sítí, pří-

hradovými nosníky, kotvami a v případě potřeby lze aplikovat jeh-

lování. V podélném směru je vzdálenost čeleb členěného výrubu 

závislá na zastižených geotechnických podmínkách a je určena 

technologickou třídou výrubu (TTV). Pro předpokládané poměry 

v horninovém masivu na základě výsledků geotechnického prů-

zkumu byly stanoveny čtyři základní TTV s alternativou ostění na 

patkách a s protiklenbou. Základní prvky vyztužení pro jednotlivé 

TTV a prognóza jejich zastoupení v dosud vyražené délce tunelu 

jsou uvedeny v tab. 1. Ražba tunelu se předpokládá do cca ¾ délky 

tunelu dovrchně od výjezdového portálu a následně cca ¼ úpadně 

k vjezdovému portálu.

Konstrukce ostění tunelu je dvouplášťová s mezilehlou deštníko-

vou hydroizolací z PVC fólie. V úseku tunelu délky 288 m při vjez-

dovém potrálu je navrženo ostění s protiklenbou a uzavřenou hyd-

roizolací z důvodu ochrany blízkých vodních zdrojů. Sekundární 

ostění je vyprojektováno o tloušťce 400 mm u ražených a  600 mm 

u hloubených tunelů. Vzorový příčný řez tunelem s protiklenbou 

je na obr. 3. Sekundární ostění je monolitické do bednění s délkou 

bloku betonáže 12 m. Tomu je přizpůsobena skladba bloků beto-

náže a rozmístění záchranných výklenků tak, aby byly umístěny ve 

středu každého druhého bloku. Výklenky šířky 2000 mm, výšky 

2200 mm a hloubky 750 mm jsou umístěny vstřícně po obou stra-

nách tunelu. U ostění s patkami je odvedení drenážní vody a od-

vodnění tunelu navrženo s pomocí bočních drenáží profi lu DN 200 

a středové drenáže DN 400. V chodnících tunelu jsou umístěny ka-

belovody a po pravé straně ve směru staničení také požární sucho-

vod s přípojným místem v šachtě před vjezdovým portálem tunelu, 

kde je situována i požární nádrž. V blízkosti obou portálů bude vy-

budována přístupová komunikace s nástupní plochou pro záchran-

né složky. Tunel bude dále vybaven madly podél chodníků, nou-

zovým osvětlením a bezpečnostními kamerami na obou portálech.

Podzemní jímací vrty z prostoru vně tunelu

Neobvyklým řešením v rámci stavebního objektu „Sanace škod 

způsobených ražbou tunelu“ je návrh soustavy podzemních jí-

macích vrtů umístěných vpravo vně tunelu v úseku s uzavřenou 

hydroizolací. Situování těchto vrtů je vyznačeno na obr. 1. Jedná 

se o šest vějířů po třech vrtech délky 20 m, které by měly být do-

plňkovým zdrojem pitné vody k současným zdrojům. Ústí vrtu je 

vyvedeno v místech bezpečnostních výklenků a napojeno na potru-

bí umístěné v chodníku. Před portálem je navržena čerpací jímka, 

která má vodu doplňovat do nově vybudovaných vodojemů. Zho-

tovitel upozornil na některé problémy tohoto řešení (provozování 

„cizího“ zařízení v drážním tunelu, nejistá vydatnost přítoku vody 

– poloha vrtu vychází z nivelety tunelu a nelze ji upravit, riziko 

růstu mikroorganismů v plně nezavodněném potrubí mezi jímacími 

vrty a čerpací jímkou u portálu, problematický detail hydroizolace 

v místě prostupu potrubí ostěním) a navrhl řešení vrtaných stud-

ní situovaných mimo tunel. V současnosti se o konečném řešení 

jedná.
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section provided with the full round waterproofi ng system. Positions 

of the boreholes are marked in Fig. 1. The system consists of six 

fans with three 20m long boreholes in each of them, which should 

become a supplementary source of drinking water to the existing 

sources. The borehole mouths are located in the safety recesses 

and are connected to a pipeline installed in the walkway. A sump 

designed for refi lling the newly constructed water tanks will be in 

front of the portal. The contractor pointed out some problems of 

this solution (operation of equipment owned by another party in the 

tunnel operated by railways, uncertain yield of water – the position 

of the borehole is based on the tunnel alignment and cannot be 

changed, risk of growth of microorganisms in not fully fi lled 

pipeline between the abstraction wells and the sump at the portal, 

a problematic detail of waterproofi ng at the passage of the pipeline 

through the lining) and proposed the solution in the form of bored 

wells situated outside the tunnel. The fi nal solution is currently 

under discussion. 

KNOWLEDGE GATHERED DURING THE CONSTRUCTION 
WORK; ENGINEERING GEOLOGICAL CONDITIONS 
ENCOUNTERED 

Enabling works

The enabling works relating to the construction of the Mezno 

tunnel commenced immediately after the construction side 

handover in April 2018. It was necessary within the framework of 

the preparation of the construction site fi rst to secure temporary 

renting of land necessary for developing of construction site roads 

and areas for the site arrangement, establishing the site connection 

of high tension with a transformer station, obtaining the blasting 

permit and the site construction permit including permission for 

disposing mine water. Within the process of approving blasting 

operations, the municipality of Mezno made its claim for carrying 

out building structures and operating units connected with the 

protection of sources of drinking water prior to the commencement 

of construction works. This condition was incorporated into the 

permission issued for blasting operations. The work on the creation 

and negotiation of the fi nal design, which is part of the works, also 

commenced. 

Excavation and stabilisation of construction pits 
for tunnel portals 

The earthmoving works on the excavation of the construction 

pit for the exit portal commenced on 20th September 2018. After 

a month of work during which the mechanically cuttable ground was 

removed, the operations had to be suspended. The excavation depth 

which was reached in the area of the portal wall amounted to ca 5m. 

The circumference of the construction pit was protected from the 

outside by an earthen embankment and a chain link fence; the sloped 

sides of the construction pit were stabilised with plastic erosion 

control matting. A sump was carried out at the bottom of the pit and 

water fl owing into it (rainwater and groundwater) was continuously 

abstracted. Subsequent effective progress of excavation was possible 

only with the application of blasting operations and it was necessary 

to wait with its commencement for the approval of the municipality 

of Mezno. The approval was issued on 7th July 2019, which means 

that the work was suspended for 10 months. As of 20th August, the 

construction pit had been excavated and stabilised up to the level 

of the tunnel top heading bottom. From this level, the canopy tube 

pre-support was carried out and, after its completion, a 2.18m long 

pre-tunnel canopy forming the transition between the cut-and-cover 

and mined tunnels was constructed. 

POZNATKY Z PRŮBĚHU REALIZACE, 
ZASTIŽENÉ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ POMĚRY

Přípravné práce

Přípravné práce související s realizací tunelu Mezno byly zahá-

jeny bezprostředně po předání staveniště v dubnu 2018. V rámci 

přípravy staveniště bylo nutné nejprve zajistit pronájem dočasných 

záborů pozemků nutných pro vybudování staveništních komunika-

cí a ploch pro zařízení staveniště, dále zřízení staveništní přípoj-

ky VN s trafostanicí, vyřízení povolení trhacích prací a povolení 

stavby zařízení staveniště včetně povolení vypouštění důlních vod. 

V rámci procesu povolování trhacích prací uplatnila obec Mezno 

svůj požadavek na vybudování stavebních objektů a provozních 

souborů souvisejících s ochranou zdrojů pitné vody před zaháje-

ním trhacích prací. Tato podmínka byla zapracována do vydaného 

rozhodnutí o povolení trhacích prací. Rovněž byly zahájeny práce 

na tvorbě a projednání RDS, která je součástí díla.

Výkop a zajištění stavebních jam portálů tunelu

Dne 20. 8. 2018 byly zahájeny zemní práce na hloubení staveb-

ní jámy výjezdového portálu. Po měsíci prací, kdy byly odtěženy 

strojně rozpojitelné vrstvy, musely být práce přerušeny. Dosažená 

hloubka výkopu v oblasti portálové stěny byla cca 5 m. Obvod sta-

vební jámy byl z vnější strany ochráněn zemním valem a drátěným 

oplocením a svahované stěny stavební jámy zajištěny plastovou 

protierozní sítí. Na dně stavební jámy byla vybudována čerpací 

jímka a přitékající voda (dešťová i podzemní) byla průběžně odčer-

pávána. Další efektivní postup odtěžování byl možný jen s využi-

tím trhacích prací a s jejich zahájením bylo nutné vyčkat na souhlas 

obce Mezno. Ten byl vydán 7. 7. 2019, práce byly tedy přerušeny 

na dobu 10 měsíců. K 20. 8. 2019 byla stavební jáma vyhloubena 

a zajištěna na úroveň dna kaloty tunelu. Z této úrovně byl proveden 

mikropilotový deštník a po jeho dokončení vybudován předštítek 

(falešné primární ostění) délky 2,18 m, který tvoří přechod mezi 

hloubeným a raženým tunelem.

Na výjezdovém portálu byly pod kvartérními sedimenty mocný-

mi cca 2 m zastiženy podložní horniny zastoupené pararulami, které 

byly při povrchu zvětralé. S hloubkou míra zvětrání hornin slábla 

a od úrovně odlehčovací lavice bylo třeba pro rozpojování horni-

ny použít trhací práce. Hornina byla rozpukaná s velkou až střední 

hustotou diskontinuit, na puklinách byly patrné povlaky oxidů Fe.

Realizace stavební jámy vjezdového portálu byla naplánována tak, 

aby byla v předstihu připravena na proražení tunelu. Vzhledem k do-

statku času bylo možné přizpůsobit postup prací podle dostupnosti 

kapacit i klimatických podmínek a koordinovat výstavbu soused-

ních stavebních objektů. Výkopové práce byly zahájeny 15. 8. 2019 

a aktuálně jsou práce dokončeny pro prorážku tunelu v kalotě. Před 

vrtáním mikropilotového deštníku bylo na základě skutečně zastiže-

ných geotechnických podmínek rozhodnuto o jeho prodloužení na 

18,0 m. Na vjezdovém portálu byly pod kvarterními sedimenty zasti-

ženy zcela rozložené pararuly (eluvium původní horniny) charakteru 

zeminy, které pokračovaly do hloubky až na úroveň dna kaloty, kde 

již byla zastižena hornina skalního charakteru.

Těsnicí stěna

V rámci stavebního objektu „Sanace škod způsobených ražbou 

tunelu“ byla navržena podzemní těsnicí stěna umístěná v prostoru 

mezi stavební jámou vjezdového portálu a stávajícím vodním zdro-

jem vzdáleným cca 40 m od hrany stavební jámy. Svislá těsnicí 

stěna má délku 150 m a hloubku 12 m. Poloha těsnicí stěny, která 

má sloužit jako ochrana stávajících vodních zdrojů, je vyznače-

na na obr. 1. Jednotlivé vrty těsnicí stěny byly umístěny v přím-

ce s osovou roztečí 0,5 m a byly vrtány i následně injektovány 
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At the exit portal, underlying rock presented by paragneiss, 

weathered on the surface, was encountered under a ca 2m thick layer 

of Quaternary sediments. The degree of weathering diminished 

with depth and it was necessary from the relief berm level to use 

blasting for disintegration of rock. The rock was fractured with 

close up to moderate spacing of joints; Fe oxide coating was visible 

on the fi ssure walls. 

The work on the construction pit for the entrance portal was 

planned with the objective to prepare the pit in advance for the 

tunnel breakthrough. With respect to the suffi cient time, it was 

possible to adapt the progress rate of excavation to the availability 

of capacities and climatic conditions and to coordinate the work 

on neighbouring structures. The excavation operations commenced 

on 15th August 2019 and at the moment the work has been fi nished 

for the top heading breakthrough. A decision was made before 

drilling for the canopy tube pre-support on the basis of the actually 

encountered geotechnical conditions that the length of the pre-

support length would be increased to 18.0m. Completely decayed 

paragneiss (eluvium of the original rock) with the character of soil 

was encountered under the Quaternary sediments at the entrance 

portal. It continued down to the level of the top heading bottom, 

where sounder rock was already encountered. 

Cut-off wall 

A cut-off wall was designed within the framework of the 

construction lot “Remediation of damage caused by the tunnel 

excavation” to be carried out in the space between the construction 

pit for the entrance portal and an existing water source located at the 

distance of ca 40m from the construction pit edge. The vertical cut-

off wall is 150m long and 12m deep. The location of the cut-off wall, 

which is to provide protection of existing water sources, is marked 

in Fig. 1. Individual boreholes for the cut-off wall were carried out 

on a straight line and were bored and subsequently grouted step-

by-step with the spacing of 2m. The rotational percussive technique 

with air fl ush was applied to drilling. The diameter of 133mm was 

used for the boreholes with casing; subsequently the diameter of 

110mm was used in coherent ground. A 32/3.5mm PVC tube was 

inserted into each borehole and the intermediate space was fi lled 

with bentonite-cementitious grout. The grout in addition fi lled 

contingent larger cavities and cracks. The PVC tube was provided 

in each metre with perforation with rubber sleeves, through which 

the ascending grouting was carried out using MasterRoc MP 325 

hydrophilic grouting mixture. Consumption of the mixture at each 

stage was recorded and limits for ending the grout injection were 

set at the moment when the consumption of 25L per stage was 

reached or when the pressure of 2.5MPa was achieved. 

The work had to be carried out prior to the commencement of 

the Mezno tunnel construction itself. It was carried out during the 

period from 15th April to 23rd July 2019. Moderate contamination 

(turbidity) of water was identifi ed in a well in the municipality 

of Mezno when drilling was carried out in the vicinity of the 

water source. The operations were suspended for 14 days and the 

municipality was supplied with tanked drinking water transported 

to the village for the duration of the contamination. The work on 

the cut-off wall is documented in Fig. 4. 

Tunnel excavation completed so far

The construction site facilities and the infrastructure for the 

tunnel excavation, including the surface for an intermediate 

stockpile of muck and a crushing line, were built up prior to the 

tunnel excavation itself. The reason was that all suitable ground 

would be incorporated into the construction of embankments for 

the rail track. 

postupně s roztečí 2 m. Vrty byly prováděny rotačně-příklepovým 

způsobem se vzduchovým výplachem. Průměr vrtu s výpažnicí byl 

v kvartérních pokryvech 133 mm, následně v soudržných horni-

nách 110 mm. Do každého vrtu byla osazena PVC trubka průměru 

32/3,5 mm a meziprostor byl vyplněn bentonitocementovou záliv-

kou. Tato zálivka rovněž vyplnila případné větší dutiny a pukliny. 

PVC trubka byla v každém metru opatřena perforací s gumový-

mi manžetami, jejichž prostřednictvím byla prováděna vzestupná 

tlaková injektáž hydrofi lní injektážní směsí MasterRoc MP 325. 

Spotřeba směsi v každé etáži byla zaznamenávána a byly stanove-

ny limity pro ukončení injektáže při dosažení spotřeby 25 l na etáž 

nebo dosažení tlaku 2,5 MPa.

Práce musely být realizovány před zahájením vlastní výstavby 

tunelu Mezno a byly provedeny v období od 15. 4. do 23. 7. 2019. 

Při provádění vrtných prací v blízkosti vodního zdroje byla zjištěna 

mírná kontaminace (zakalení) vody ve studni obce Mezno. Práce 

byly na 14 dnů přerušeny a po dobu trvání kontaminace byla obec 

zásobována dováženou pitnou vodou. Provádění těsnicí stěny do-

kumentuje obr. 4.

Dosud provedené ražby

Před vlastní ražbou tunelu, částečně během přerušení prací při 

hloubení výjezdového portálu, bylo vybudováno zařízení staveniš-

tě a infrastruktura pro ražbu tunelu včetně plochy pro meziskládku 

rubaniny a drticí linku. Veškerá vhodná hornina bude totiž zabudo-

vána v rámci stavby koridoru do náspů železniční trati.

Práce na ražbě tunelu byly slavnostně zahájeny 11. 9. 2019 vy-

svěcením sošky svaté Barbory. Razí se konvenční metodou a aktu-

álně je vyraženo a primárním ostěním zajištěno 554 m tunelu kalo-

ty a následně s odstupem 320 m opěří tunelu. Nejvíce zastoupenou 

vystrojovací třídou je TTV4. Schéma vystrojení TTV4 je na obr. 5 

a typická čelba kaloty na obr. 6. V období od 16. 3. do 15. 4. 2020 

foto Tomáš Just photo Tomáš Just

Obr. 4 Realizace 1. etapy vrtů těsnicí stěny
Fig. 4 Implementation of stage No.1 of boreholes for the cut-off wall
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The work on the tunnel excavation started 

on 11th September by ceremonial consecration 

of a Saint Barbara statuette. A conventional 

method is used for the excavation. Currently 

the excavation and primary lining support 

of 554m of top heading and subsequently 

320m of bench has been fi nished. The ESC4 

is the most frequently represented class. The 

ESC4 chart is presented in Fig. 5 and the 

typical excavation face of the top heading is 

in Fig. 6. The top heading excavation was 

suspended from 16th March to 15th April 

due to governmental measures adopted in 

the context of the pandemic spreading of 

the Covid-19 disease. Those measures did 

not allow for the entry of employees with 

permanent residence in Slovakia to the 

Czech Republic. It was necessary to provide 

replacement crews for ensuring uninterrupted 

maintenance operation of the underground 

working, including the required hygienic and 

protective equipment. 

Fractured paragneiss with medium to close 

foto Tomáš Just photo Tomáš Just

Obr. 6 Pohled na čelbu ve staničení 464 TM
Fig. 6 A view of excavation face at TM chainage 464

zdroj Amberg Engineering source Amberg Engineering

Obr. 5 Schéma vystrojení TTV4, RDS
Fig. 5 Chart of support elements for ESC4, fi nal design
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byly přerušeny práce na ražbě kaloty z důvodu přijatých vládních 

opatření v souvislosti s šířením pandemie onemocnění Covid-19. 

Tato opatření neumožnila vstup zaměstnanců s trvalým bydliš-

těm na Slovensku na území České republiky. Bylo nutné zajistit 

náhradní pracovní osádky na zajištění nepřetržitého udržovacího 

provozu podzemního díla včetně zabezpečení potřebného hygie-

nického vybavení i ochranných pomůcek.

V průběhu ražení tunelu byly zastiženy rozpukané pararuly se 

střední až velkou hustotou diskontinuit proměnlivé míry zvětrání 

a pevnosti převážně R3 až R4, místy i R5 a R6. Na puklinách jsou 

lokálně patrné povlaky oxidů Fe. Foliace horniny směřuje úpadně 

do výrubu, což při zhoršených inženýrskogeologických poměrech 

(rozevřené pukliny, jílová výplň, voda) činí problémy s nestabilitou 

přístropí i celé čelby. Hlouběji v tunelu v úseku TM 250–280 byly 

zastiženy navětralé až zdravé stavrity s velkou až velmi velkou hus-

totou diskontinuit s blokovitou odlučností, která způsobovala zvýše-

né nadvýlomy. Zde byla zastižena významnější poruchová zóna, při 

jejímž průchodu byly z čelby kaloty provedeny průzkumné bezjá-

drové předvrty délky 12 m se vzájemným překrytím 4 m. Ve střední 

části tunelu docházelo k cyklicky se měnícím geotechnickým pod-

mínkám – opakovanému zhoršování a zlepšování inženýrskogeolo-

gických poměrů a častému střídání TTV4 a TTV3. Na většině čeleb 

se objevují slabé přítoky podzemní vody v podobě místního kapání.

V dosud vyražené části byly podle projektové dokumentace před-

pokládány dva úseky se spodní klenbou celkové délky 192 m. Zho-

tovitel s projektantem RDS navrhli změnit navržený ražený průřez 

na průřez opatřený pouze patkami vzhledem na příznivější geotech-

nické poměry při výrubu dna tunelu. Tento předpoklad se naplnil 

a dosud vyražená část tunelu je v celé délce bez spodní klenby.

Nadvýlom v TM 266

I přes prováděný monitoring a realizaci bezpečnostních předvrtů 

došlo dne 6. 12. 2019 v ranních hodinách cca v TM 266 m k většímu 

nadvýlomu. Vlivem náhlé změny geotechnických vlastností horniny 

vypadlo v poruchové zóně nad stropem kaloty ohraničené hladký-

mi odlučnými plochami cca 70 m3 horniny. Dosah nadvýlomu byl 

v pravé části kaloty 4–5 m nad teoretickým obrysem výrubu. Na 

pravé straně se sesunula rovněž část čelby do vzdálenosti až 4 m. 

spacing of joints, variable degree of weathering and mostly R3 to 

R4 strength, locally even R5 and R6 was encountered during the 

course of the excavation. Coats of FE oxides are locally visible on 

the fi ssure walls. The direction of the rock foliation is downward, out 

of the excavation face, which makes problems with the instability of 

the top heading and the whole excavation face in cases of worsened 

EG conditions (open fi ssures, clay fi lling, groundwater). Deeper in 

the tunnel in the TM 250–280 chainage section, slightly weathered 

to fresh stavrite with close to very close spacing of joints and 

blocky jointing was encountered, causing increased overbreaking. 

A more signifi cant fault was encountered in that location. During 

the course of the passage through this section, 12m long coreless 

exploratory boreholes overlapping by 4m were carried out. In the 

middle part of the tunnel, the geotechnical conditions cyclically 

changed – the EG conditions repeatedly worsened and improved 

and ESC4 frequently altered with ESC3. Weak groundwater 

infl ows in the form of local dripping appear at the majority of 

headings. 

Two sections with inverts at the total length of 192m were 

assumed by the design documents for the section where the 

excavation has already been fi nished. The contractor and the author 

of the fi nal design proposed that the designed cross-section of the 

mined tunnel should be changed to a cross-section provided only 

with footings with respect to the more favourable geotechnical 

conditions during the tunnel bottom excavation. The assumption 

was fulfi lled and the tunnel part excavated so far is without invert 

throughout its length. 

Overbreak at TM 266 

Even despite conducting the monitoring and the safety boreholes 

ahead of the excavation face, a larger overbreak happened at TM ca 

266m in the morning of 6th December 2019. Due to a sudden change 

in the geotechnical properties of the rock in the fault zone above 

the top heading roof bounded by smooth joint surfaces, ca 70m3 of 

rock fell down. The overbreak extended 4–5m above the theoretical 

contour of excavation in the right-hand part of the top heading. In 

addition, a part of the excavation face slipped down on the right-hand 

side up to the distance of up to 4m. The falling rock tore with it the 

spiles installed during the previous advance 

round carried out in ESC4; the fi nished 

primary lining remained undamaged. The 

overburden in the location of the overbreak 

is about 20m high. The originated overbreak 

is documented in Fig. 7. The next process of 

excavation and dissolution of the overbreak 

was determined at an extraordinarily convened 

meeting of the Monitoring Board. After partial 

removal of the fallen rock, safety shotcrete 

spray was applied to the inner surface of the 

cavity. Drilling was subsequently carried 

out for an umbrella formed by 9m long IBO 

R51L anchors installed at 300mm spacing 

from the last erected lattice girder, at the 10 

up to 3 o’clock position. Subsequently KARI 

welded mesh with wire netting was installed 

on the heads of the IBO anchors and two 

close packed girders were erected under the 

umbrella. Tubes were installed through the 

lining for subsequent fi lling of the cavity with 

pumped concrete. It was carried out later, after 

the passage of the excavation face to stable 

rock conditions. 

foto Tomáš Just photo Tomáš Just

Obr. 7 Nadvýlom ve staničení 266 TM
Fig. 7 Overbreak at TM chainage 266
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Nestabilní hornina s sebou strhla jehly nad kalotou z předcházejí-

cího postupu prováděného v TTV4, vybudované primární ostění 

zůstalo neporušené. Výška nadloží v místě nadvýlomu je přibližně 

20 m. Vzniklý nadvýlom dokumentuje obr. 7. Na mimořádně svo-

laném jednání rady monitoringu (RaMo) byl stanoven další postup 

ražby a zmáhání tohoto nadvýlomu. Po částečném odtěžení záva-

lu byl na stěny dutiny proveden bezpečnostní nástřik stříkaného 

betonu. Poté byl od posledního osazeného rámu v oblasti obvodu 

profi lu v 10. až 3. hod. navrtán deštník z kotev IBO R51L délky 

9,0 m s roztečí 300 mm. Dále byla na IBO kotvy instalována KARI 

síť s pletivem a pod deštník postaveny dva rámy na sraz. S postup-

nou ražbou v TTV5 byl v místě dutiny prováděn nástřik falešného 

primárního ostění. Přes ostění byly vyvedeny trubky pro následné 

vyplnění dutiny čerpaným betonem, které se provedlo zpětně po 

přechodu čelby do stabilních horninových podmínek.

Čerpání položek měřeného kontraktu

Na tomto místě chtějí autoři upozornit na nepříjemný paradox 

smluvního vztahu. Kontrakt je uzavřen podle smluvních podmínek 

FIDIC – Červená kniha. Pro účely fakturace se tedy měří skutečně 

provedená množství jednotlivých položek výkazu výměr. Ražba tu-

nelu je realizována s využitím observační metody, z jejíchž principů 

lze očekávat různou míru úpravy množství položek výkazu výměr 

z důvodu rozdílu skutečného zastoupení TTV oproti předpokladu 

v projektu. Proti těmto dosud logickým pravidlům obsaženým ve 

smlouvě i v zákoně o zadávání veřejných zakázek stojí překážka 

v podobě interní směrnice investora, která při již relativně malém 

překročení množství položky oproti projektovanému výkazu výměr 

vyžaduje proces schválení formou změnového řízení. Až po uzavře-

ní, resp. zveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv lze tyto práce 

fakturovat. Průměrná doba zdržení fakturace řádně provedených pra-

cí je poté cca 6 měsíců přesto, že se ve skutečnosti nejedná o změnu 

a postupuje se v souladu s projektovou dokumentací a zadáním stav-

by. Výrazné negativní ekonomické dopady do cash fl ow zhotovitele 

jsou patrné již při hrubém porovnání předpokládaného a skutečného 

zastoupení TTV na dosud vyražené délce tunelu – viz tab. 1.

GEOTECHNICKÝ MONITORING

Geotechnický monitoring (GTM) je v kompetenci investora a ten 

jej zajišťuje prostřednictvím odborného dodavatele SG Geotechni-

ka a.s. Součástí monitoringu je obvyklý rozsah prováděných měře-

ní a sledování:

• měření deformací primárního ostění (konvergenční měření); 

dosud naměřené hodnoty do 10 až 15 mm se pohybují pod 

hodnotami předpokládanými projektem;

• extenzometrická měření;

• měření zatížení primárního ostění (tenzometry);

Drawing items of the measured contract 

At this point, the authors want to draw attention to an unpleasant 

paradox of the contractual relationship. The contract is concluded 

in compliance with the FIDIC – Red Book contractual conditions. 

It means that actually completed amounts of individual items of 

the bill of quantities are measured for the purpose of invoicing. The 

tunnel excavation is carried out using the observational method, 

according to the principles of which it is possible to expect different 

degrees of adjustment of the amount of items of the bill of quantities 

due to the difference between the real proportions of ESCs and the 

design assumptions. An obstacle stands against the until now logical 

rules contained in the contract and in the Public Procurement Law 

in the form of project owner’s internal directive, which requires the 

process of approving in the form of change approval proceedings 

to take place already for relatively small exceeding of the amount 

of the item in comparison with the bill of quantity contained in the 

design. Those work items can be invoiced only after conclusion of 

the amendment, respectively after publishing of the amendment to 

the contract in the register of contracts. The average duration of 

the delay in invoicing the properly executed work amounts then to 

ca 6 months, despite the fact that there is in reality no change and 

the works proceed in compliance with the design documents and 

the contract award. The signifi cant negative economic impacts into 

contractor’s cash fl ow are obvious already in the rough comparison 

of the assumed and real proportions of ESCs within the length of 

the tunnel excavated so far – see Table 1. 

GEOTECHNICAL MONITORING

Geotechnical monitoring (GTM) is in the competence of the 

project owner, who provides it through a professional contractor, SG 

Geotechnika a.s. The following common scope of measurements 

and observations is part of the monitoring:

• measurements of deformations of the primary lining (conver-

gence measurements); the values up to 10 to 15mm measured 

so far fl uctuate under the values assumed by the design;

• extensometer measurements;

• measurements of loads acting on primary lining (strain 

gauges);

• inclinometer measurements;

• monitoring of deformations of slopes of construction pits by 

surveyors;

• seismic and acoustic measurements of blasting effects; Until 

now, seismic measurement results have been deep under the 

warning states (the maximum measured vibration velocity 

amounts to 0.7mm/s); unfortunately, acoustic effects exceed 

the night-time hygienic limits;

Tab. 1 Předpokládané a skutečné zastoupení TTV
Table 1 Assumed and real percentage of ESCs 

TTV
ESC

délka záběru
excavation 
round length

SB C20/25 X0
SC C20/25 X0

KARI síť
KARI mesh

kotvy
anchors

doplňková opatření
supplementary measures

předpokláda-
né zastoupení
assumed 
percentage

skutečné zastou-
pení
real percentage

2
2

do 2,5 m
up to 2.5m

150 mm
150mm

1x 100x100/6
1x 100x100/6

HUS, 3 m
HUS, 3m

–
–

54,0 m
54.0m

0,0 m
0.0m

3
3

1,8 – 2,2 m
1.8–2.2m

200 mm
200mm

2x 100x100/6
2x 100x100/6

HUS, 3 m
HUS, 3m

jehly SN, 4 m
SN spiles, 4m

344,0 m
344.0m

123,5 m
123.5m

4
4

1,3 – 1,7 m
1.3–1.7m

250 mm
250mm

2x 100x100/6
2x 100x100/6

HUS/IBO, 4 m
HUS/IBO, 4m

jehly SN/IBO, 4 m
SN/IBO spiles, 4m

104,0 m
104.0m

404,2 m
404.2m

5
5

0,8 – 1,2 m
0.8–1.2m

300 mm
300mm

2x 100x100/6
2x 100x100/6

IBO, 6 m
IBO, 6m

jehly IBO, 6 m kotvení čelby
IBO spiles, 6m face anchoring

52,0 m
52.0m

26,3 m
26.3m
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• surveying of terrain settlement (levelling); the settlement 

values recorded till now are lower than 15mm;

• hydrogeological monitoring; average total rate of water 

discharge from the tunnel is up to 2.5L8/s;

• engineering geological monitoring of the rock mass quality;

• client’s technical supervision;

• documentation of the excavated space at the top heading by 

surveying (profi ling);

• condition survey of buildings in the vicinity.

GTM monitoring results are assessed at regular meetings of the 

Monitoring Board held at a 14-day frequency or operatively if 

necessary. The Monitoring Board consists of representatives of the 

project owner, consulting engineer (designer), contractor for tunnel 

excavation and GTM contractor, possibly an invited specialist. 

The objective is to minimise the possibility of origination of 

extraordinary situations and, if they happen, to provide prompt and 

professional coping with them. At the Monitoring board meetings, 

partial use of support elements and additional measures for 

individual ESCs are discussed and adjusted so that the excavation 

is effective and economic. All current results and documents 

are available to all interested project parties on-line in the GTM 

BARAB information system.

CONCLUSION

Experience gained so far in excavation of the tunnel with shallow 

overburden confi rms the importance of conducting suffi ciently 

detailed engineering geological survey focused on documentation 

of fault zones and their reaching into the tunnel cross-section. 

During the excavation, it is necessary to correctly and timely 

assess geotechnical conditions and, if possible, adopt the necessary 

measures in advance.

Another important element for the successful implementation of 

the underground work is the setting of clear and fair contractual 

conditions between the contractor and the client. They should 

allow not only for effective accepting and implementing changes 

and optimisations, if any (within the framework of the creation of 

the fi nal design and during the course of construction), but also for 

continual payments for them to the contractor. 

It is also important when preparing the construction to secure 

all approvals and permits from the affected parties of construction, 

self-governments and offi ces before the start of the construction 

work. Possible obtaining them during the course of construction 

may cause delays of the works and considerable damage.

The construction of the tunnel is currently about halfway 

through. The objective is to successfully complete the whole work, 

despite all obstacles accompanying it. The deadline for structural 

completion of the double-rail Mezno tunnel is planned for June 

2021. Bringing the track section with the Mezno and Deboreč 

tunnels into service is expected in August 2022. 

Ing. TOMÁŠ JUST. tjust@ohlzs.cz, 
Ing. PETER ČULÍK, peter.culik@ohlzs.sk, OHL ŽS a.s.

• inklinometrická měření;

• geodetické sledování deformací svahů stavebních jam;

• seismická a akustická měření účinků trhacích prací; výsled-

ky seismiky jsou zatím hluboko pod varovnými stavy (max. 

naměřená rychlost kmitání činí 0,7 mm/s); akustické účinky 

bohužel překračují noční hygienické limity;

• geodetické sledování povrchu (nivelace); dosud zaznamenané 

poklesy jsou do 15 mm;

• hydrogeologický monitoring; průměrný souhrnný výtok z tu-

nelu je do 2,5 l/s;

• inženýrskogeologické sledování kvality horninového masivu;

• technický dozor investora;

• geodetická dokumentace výrubu kaloty (profi lace);

• měření tvaru primárního ostění (skenování);

• pasportizace okolní zástavby.

Výsledky z GTM jsou vyhodnocovány na pravidelných schůzkách 

RaMo konaných s 14denní četností, v případě potřeby operativně. 

RaMo je složena ze zástupců investora, projektanta, zhotovitele ra-

žeb a zhotovitele GTM, případně přizvaného specialisty. Cílem je 

minimalizovat možnost vzniku mimořádných situací, a pokud by 

nastaly, tak zajistit jejich rychlé a odborné zvládnutí. Na poradách 

RaMo jsou projednávána a upravována dílčí nasazení vystrojovacích 

prvků a doplňkových opatření v jednotlivých TTV tak, aby byla raž-

ba efektivní a ekonomická. Všechny aktuální výsledky a dokumen-

tace jsou dostupné všem zainteresovaným účastníkům výstavby on-

-line v informačním systému GTM BARAB.

ZÁVĚR

Dosavadní získané zkušenosti při ražbě tunelu s nízkým nadlo-

žím potvrzují důležitost provedení dostatečně podrobného inže-

nýrskogeologického průzkumu zaměřeného i na zdokumentování 

poruchových zón a jejich dosahu do průřezu tunelu. V průběhu raž-

by je třeba správně a včas vyhodnocovat geotechnické podmínky 

a pokud možno v předstihu přijímat potřebná opatření.

Dalším důležitým prvkem pro úspěšnou realizaci podzemního díla 

je nastavení jasných a férových smluvních podmínek mezi zhotovi-

telem a objednatelem. Ty by měly umožnit nejen efektivně přijímat 

a realizovat případné změny a optimalizace (v rámci tvorby RDS 

i v průběhu výstavby), ale i jejich průběžnou úhradu zhotoviteli.

Při přípravě stavby je rovněž důležité zajistit veškeré souhlasy 

a povolení od dotčených účastníků výstavby, samospráv a úřadů 

ještě před vlastní realizací. Jejich případné vyřizování v průběhu 

výstavby může způsobit zpoždění stavby a nemalé škody.

Aktuálně je výstavba tunelu přibližně ve své polovině. Cílem je 

celé dílo úspěšně dokončit i přes všechny překážky, které jej pro-

vázejí. Termín stavebního dokončení dvoukolejného tunelu Mezno 

je plánován na červen 2021. Uvedení železničního úseku s tunely 

Mezno a Deboreč do provozu se předpokládá v srpnu 2022. 

Ing. TOMÁŠ JUST, tjust@ohlzs.cz,
Ing. PETER ČULÍK, peter.culik@ohlzs.sk, OHL ŽS, a.s.
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