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29. ročník - č. 4/2020

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
toužit po něčem, co nám chybí, patří k charakteristickým lidským vlastnostem. Po letním optimistickém vydechnutí 

z jarního sevření pandemií se opět uchylujeme k neosobní on-line komunikaci, potýkáme se s omezenými možnostmi set-

ká vání a toužíme po ztraceném lidském kontaktu. Společenský život se prakticky zastavil, ruší se semináře i léty zaběhnuté 

konference, možnost výměny názorů i zkušeností je čím dál těžší. V tuto chvíli se více než kdy jindy ukazuje, jaký význam 

má náš časopis Tunel jako platforma pro sdílení odborných informací ze světa podzemních staveb. Určité omezení přístupu 

k informacím zaostřuje i pohled na obsah článků a klade zvýšené nároky na autory. Kromě základních informací o projektu 

či realizaci tunelu čtenář hledá zajímavosti z oblasti neobvyklých technických řešení nebo postupů výstavby, porovnání 

geotechnické prognózy s realitou nebo popis řešení neočekávaných situací. Tyto informace dělají článek zajímavým, zvyšují 

jeho informační hodnotu i autorovu či fi remní prestiž. V přeloženém čísle časopisu Tunel se tento záměr myslím podařilo 

naplnit. Články poskytují informace o podzemních stavbách z domova i ciziny, popisují průzkumná díla připravované trasy D pražského metra, 

ražbu dálničního nebo železničního tunelu i praktické využití moderních technologií při provádění geotechnického monitoringu. 

První článek poutavým způsobem popisuje výstavbu silničního tunelu Dýrafjarðargöng na Islandu. Uvádí komplexní informace o způsobu výbě-

rového řízení, logistice, dosažených postupech ražby při použití metody Drill&Blast a popisuje technické řešení tunelu v pro nás ne zcela typických 

geologických poměrech. U článků týkajících se průzkumných děl pro metro D v Praze je patrný rozdílný pohled zhotovitele a geotechnika. V článku 

popisujícím ražbu průzkumných děl v úseku PAD4 se autoři z fi rmy Metrostav a.s. zaměřují spíše na problematiku výstavby, zatímco druhý článek 

z úseků VO-OL a OL1 autorů z fi rmy SG Geotechnika a.s. uvádí kromě základních technických informací o ražbě zejména popis prováděných 

měření a sledování k získání inženýrskogeologických, strukturních a geotechnických charakteristik horninového prostředí. Ražbou dálničních a že-

lezničních tunelů se zabývají články o dálničním obchvatu Prešova na Slovensku a dvoukolejném železničním tunelu Deboreč na IV. železničním 

koridoru v úseku Sudoměřice – Votice. V případě tunelu Prešov je poskytnuta informace o provádění sekundárního ostění, vozovky a přípravy na 

montáž technologického vybavení. U železničního tunelu Deboreč se autoři zaměřují na geotechnické problémy v průběhu ražby a jejich řešení. 

Tematicky široké spektrum nového vydání časopisu doplňuje článek popisující využití optovláknových snímačů při geotechnickém monitoringu 

primárního ostění na trase V.A pražského metra.

Všem čtenářům a příznivcům podzemních staveb přeji klidný podzim, pohodové chvíle při čtení časopisu, a i přes ubývající denní světlo schop-

nost vždy najít a vidět světlo na konci tunelu.

Ing. LIBOR MAŘÍK,
člen redakční rady 

Dear readers, 
Yearning for something we are missing belongs among characteristic human traits. After the summer optimistic exhalation from the spring grip 

of pandemics, we are once again resorting to impersonal online communication. We are facing limited opportunities to meet and are longing for 

lost human contacts. Social life has virtually stopped, seminars and years established conferences are being cancelled, the possibility of exchanging 

opinions and experience is becoming more and more diffi cult. At the moment more than at another time, the importance of our journal as a platform 

for sharing professional information from the world turns out. Certain restrictions on access to information focuses also viewing of the content of 

papers and places increased demands on their authors. Apart from basic information about a project or implementation of a project, readers seek 

interesting things from the fi eld of unusual technical solutions or construction procedures, comparisons of geotechnical prognoses with reality or 

descriptions of solutions to unexpected situations. This information makes the paper interesting, increase its informative value as well as author’s 

or company prestige. I believe this intention has been fulfi lled in the TUNEL journal issue submitted to you. The papers provide information 

on underground construction projects, both domestic and foreign, describe exploratory work on the Prague Metro Line D being prepared, the 

excavation of a motorway or railway tunnel and practical use of modern techniques and equipment used for conducting geotechnical monitoring. 

The fi rst paper describes in an arresting way the construction of the Dýrafjarðargöng tunnel in Iceland. It presents comprehensive information 

about the system of the tendering process, logistics, excavation advance rates achieved using the Drill&Blast method and describes the technical 

solution to the tunnel in geological conditions which are not typical for us. Regarding the papers relating to survey workings for Metro D Line in 

Prague, there are different contractor’s and geotechnician’s opinions visible. In the paper describing the excavation of survey workings in the PAD4 

section, the authors from the company of Metrostav a.s. focus more on problems of the construction, whilst the second paper from the VO-OL and 

OL1 sections by authors from the company of SG Geotechnika a.s. present, apart from basic technical information on the excavation, in particular 

description of the measurements and monitoring required to obtain engineering geological, structural and geotechnical characteristics of the ground 

environment. The excavation of motorway and railway tunnels is the topic of papers on the motorway by-pass of Prešov in the Slovak Republic 

and on the Deboreč double-track rail tunnel on the railway corridor No. 4 in the Sudoměřice – Votice section. In the case of the Prešov tunnel, 

information is provided on the construction of the secondary lining, the roadway and preparation for installation of tunnel equipment. Regarding the 

Deboreč tunnel, the authors focus the geotechnical problems encountered during the construction and their solutions. The thematically wide range 

of issues of the journal is supplemented by an article describing the use of optical fi bre sensors in geotechnical monitoring of the primary lining on 

the V.A line of the Prague metro.

I wish all readers and supporters of underground construction a peaceful autumn, relaxing moments while reading the journal, and despite the 

diminishing daylight, the ability to always fi nd and see the light at the end of the tunnel.

Ing. LIBOR MAŘÍK,
Member of Editorial Board




