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• spojovací tunel délky 0,8 km a šířky od 8,5 m do 10 m navazu-

jící na dnešní konec oranžové trasy, po dokončení bude v jeho 

části místo pro parkování 4 souprav;

• na jeho konci se buduje hloubeným způsobem rozvětvení na 

5 budoucích tunelů;

• na toto rozvětvení v první fázi navážou 3 dvojkolejné tunely, 

z nichž první délky 183 m bude sloužit pro údržbu a malé opra-

vy, další dva délky 305 m umožní parkování 2×4 soupravy;

• u konce prvního tunelu bude hloubeným způsobem vybudována 

dílna o půdorysu 21×26 m;

• větrací objekty podzemních objektů.

■ Herrenknecht dokončil hloubení tří svislých šachet v Barce-
loně

Stroj na hloubení svislých šachet dodaný fi rmou Herrenknecht 

dokončil 5. února 2020 hloubení poslední ze tří šachet na území 

města Barcelony. Šachty budou sloužit jako únikové a větrací pro 

podzemní část nové rychlostní tratě z Barcelony do francouzského 

Perpignanu. Hloubení šachet o vnějším průměru 9,8 m a hloubkách 

43,5 m, 41,0 a 50 m bylo zahájeno v roce 2019 a probíhalo ze stísně-

ných stavenišť uvnitř města, což znamenalo problémy s logistickým 

zabezpečením stavby.

■ Metro v Nepálu?

Vztahy mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního 

Irska a Nepálem jsou z historických důvodů intenzivní. Proto se řada 

Nepálců přemístila za vzděláním a prací do Británie. Jedním z nich 

je Binod Lal Amatya, vedoucí geotechnik londýnské kanceláře fi rmy 

Arcadis. Součástí jeho pracovní náplně je vypracování návrhu met-

ra v káthmándském údolí. Veřejná doprava v hlavním městě Nepálu 

Káthmándú a jeho okolí v podstatě neexistuje, pokud za ní nebudeme 

New tunnels are being constructed by a consortium of fi rms 

comprising Dömper Kft., Subterra-Raab Kft. and Pannon Doprastav 

Kft. on the M85 fast highway, within the framework of the fi fth 

stage in the direction of the Austrian border, under „Bécsi domb“ 

(Wien Hill). A ca 800m long double-lane road tunnel will be 

constructed for each direction of traffi c. The control centre and the 

seat with hinterland for the local “Road and Motorway Directorate” 

for controlling the traffi c in the tunnel and on the road before and 

behind the tunnel is being built within the framework of the M85 

project stage III in the region of „Nagycenk“. The commencement 

of excavation (left-hand tunnel tube) and the end of the mined part 

are assumed to take place in September 2020 and September 2021, 

respectively. The mined part will be subsequently used as a service 

road for excavation of the right-hand tunnel tube and for the access 

to the construction site on the western side of the Wien Hill; the end 

of excavation of both tunnels is planned for September 2022. The 

completion of the whole M85 V project is planned for 30th June 2024. 

Nové tunely staví sdružení fi rem Dömper Kft. – vedoucí člen 

sdružení 25 %, Subterra-Raab Kft. 50 %, Pannon Doprastav Kft. 

25 % na rychlostní silnici č. M85, v rámci stavby páté etapy (třetí 

a čtvrtá etapa je také stavěna sdružením Subterrou – Raab Kft.), ve 

směru na rakouské hranici pod kopcem „Bécsi domb“ (Vídeňský 

kopec). Pro každý směr bude vybudován dvoupruhový silniční tu-

nel o délce cca 800 m. Velín a sídlo se zázemím pro místní „ŘSD“ 

pro řízení provozu v tunelu a na silnici před i za tunelem se buduje 

pokládat soukromé společnosti provozující mikrobusy, které jsou ur-

čeny pro 15 osob, ale obvykle přepravují 25 pasažérů.

Dopravní situaci charakterizují mj. následující údaje. Více než mi-

lion motocyklů, což je 34 % všech dopravních prostředků provozova-

ných v Nepálu, je vlastněno obyvateli žijícími v káthmándském údolí. 

Průměrná rychlost jízdy během dopravní špičky je 7 km/hod! Tuto si-

tuaci vyřeší jen metro, jehož podzemní část by měla mít délku 65 km.

■ STUVA vydala aktualizované „Doporučení pro těsnění seg-
mentů tunelového ostění“

Dokument prezentovala v roce 2019 na své konferenci ve Frank-

furtu.

■ Zrušené nebo posunuté konference kvůli koronaviru

Kvůli koronaviru byla zrušena nebo posunuta řada tunelářských 

konferenci nebo seminářů apod. 

V první řadě došlo k posunutí Světového tunelářského kongresu 

WTC 2020, jehož nový termín je 11. až 17. září 2020. Místo konání 

se nemění, je jím hlavní město Malajsie Kuala Lumpur.

Maastrichtská akce Inovace v tunelech nebo mnichovské 7. tune-

lářské sympozium byly zrušeny bez náhrady.

Christian Veder kolodium v Grazu a Mechanika skalních hornin 

a tunelářský den konaný WBI GmbH byly posunuty do roku 2021.

Luzernský Swiss Tunnel Congres 2020 byl také zrušen, ale pořa-

datelé se rozhodli prezentovat on-line letošní plánované přednášky 

3. června 2020, což je nyní ale zbytečná informace, pokud přednášky 

nejsou umístěny na webu Švýcarské tunelářské asociace.

69. geomechanické kolokvium a 12. rakouský tunelářský den 

v Salcburku by se měly konat v původním termínu od 7. do 10. října 

2020.

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ, 
mila_novotny@volny.cz

v rámci stavby M85 III etapa v oblasti „Nagycenk“. Zahájení ražeb 

(levého tunelu) je předpokládáno na 09/2020, konec ražené části 

09/2021. Ta bude následně sloužit jako obslužní cesta pro ražbu 

pravého tunelu a přístupu na staveniště na západním straně Vídeň-

ského kopce, konec ražeb obou tunelů je 09/2022. Dokončení celé-

ho projektu M85 V je naplánováno na 30. 6. 2024. 

Nyní probíhají práce na zářezu a zajištění portálu na východní 

straně tunelu. 

Technický popis budovaných tunelů: 

• projektovaná délka ražené části levého tunelu 730,1 m (od km 

90+134,9 do km 90+865);

• projektovaná délka ražené části pravého tunelu 739,6 m (od 

km 90+134,9 do km 90+874,5);

• tloušťka fi nálního ostění 35 cm, průřezová plocha tunelu je 

114 m2;

• výška tunelu 11 m;

• ražená část tunelu bude vybudována metodou NRTM; 

• vodorovná osová vzdálenost mezi dvěma tunely 24 m; 

• tunely budou spojeny dvěma nouzovými přechody, průřezová 

plocha 14 m2;

• hloubená část na východní straně délka 37,5 m;

• hloubená část na západní straně délka 27,6 m.

Ing. JAN FRANTL, jfrantl@subterra.cz,
Ing. GERGELY BÖLCSKEI, 

Gergely.Bolcskei@subterraraab.hu

VÝSTAVBA TUNELŮ NA RYCHLOSTNÍ SILNICI M85 V MAĎARSKU

CONSTRUCTION OF TUNNELS OF M85 FAST HIGHWAY IN HUNGARY




