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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 contractor 
for construction. 

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 June 2020, the excavation of 666m in the top heading 
and 372m in the bench at the exit portal has been fi nished. The 
tunnel top heading breakthrough is assumed to take place in the 
fi rst half of August 2020. A separate article inside this journal issue 
is devoted to the Mezno tunnel. 

Deboreč tunnel

The Deboreč tunnel is a 660m long mined double-track railway 
tunnel; 562m of its length are being mined; the linking sections at 
the entrance and exit portals are 49m long each. 

The tunnel excavation has been fi nished and provided with 
primary lining throughout its length. At the moment, the work 
on the preparation of the construction of the secondary lining is 
ongoing. The drained tunnel waterproofi ng (an umbrella system) 
will be formed by a 2mm thick PVC membrane with a signal layer; 
the 320mm thick C30/37-XC1, XF1, XA2 reinforced concrete 
lining will be concreted at 12m long blocks. 
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NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM 

KORIDORU

V rámci stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ se 

budují dva nové železniční tunely. Oba tunely jsou raženy No-

vou rakouskou tunelovací metodou. Investorem stavby je Sprá-

va železnic, státní organizace a zhotovitelem stavby společnost 

OHL ŽS, a.s.

Tunel Mezno

Tunel Mezno je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové 

délky 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.

K 30. 6. 2020 je vyraženo 666 m v kalotě a 372 m v opěří tunelu 

z výjezdového portálu. Proražení tunelu v kalotě se předpokládá 

v první polovině srpna 2020. Tunelu Mezno je věnován samostatný 

článek uvnitř čísla.

Tunel Deboreč

Tunel Deboreč (obr. 4) 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 je v celé délce vyražen a zajištěn primárním ostěním. Ak-

tuálně probíhají práce na přípravě realizace sekundárního ostění. 

Mezilehlá deštníková izolace bude tvořena PVC fólií tl. 2 mm se 

signální vrstvou, železobetonové ostění z betonu C30/37-XC1,

XF1, XA2 tl. 320 mm bude betonováno v blocích délky 12 m.
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Obr. 4 Budování základových pasů hloubeného tunelu na vjezdovém portálu tunelu Deboreč
Fig. 4 Construction of strip footings of the cut-and-cover tunnel at the entrance portal of the Deboreč tunnel




