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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TUNELU PREŠOV

Tunel Prešov je součástí téměř 8 km dlouhého stavební-

ho úseku Prešov západ – Prešov jih. Na západní portál je navá-

zán most dlouhý 471 m překračující údolí Malkovského potoka. 

Mostní objekt na tunel navazuje rovněž na východním portálu 

(obr. 1). Zde se jedná o nejdelší most celého budovaného úse-

ku (650 m). Jedná se o vysouvanou konstrukci, která překračuje 

řeku Torysu, železniční trať Košice – Plaveč, silnici I/68 a potok 

Delňa.

Samotný tunel je konstrukcí složenou ze dvou ražených trub 

dvoupruhového profi lu kategorie 2T 7,5 m, které jsou na dvou 

místech rozšířeny o nouzové zálivy, dále pak krátkých hloubených 

úseků v portálových částech a v neposlední řadě z osmi ražených 

BASIC DATA ON PREŠOV TUNNEL 

The Prešov tunnel is part of the nearly 8km long Prešov West – 

Prešov East construction section. A 471m long bridge crossing the 

Malkov stream valley links the western portal. A bridge structure 

links the tunnel also at the eastern portal (see Fig. 1). It is the 

longest bridge on the whole section under construction (650m). 

The launched bridge structure crosses the Torysa river, Košice-

Plaveč rail track, the I/68 road and the Delňa brook. 

The tunnel itself is a structure consisting of two mined tubes 

with circular cross-sections, category 2T 7.5m, with the tunnel 

width increased for two emergency lay-bys, further on of short 

cut-and-cover tunnels in the portal sections and, at last but not 

least, eight mined cross passages. The tunnel tubes lead through 
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ABSTRAKT
Pomalu ale jistě se blíží okamžik, kdy se v jižním obchvatu města Prešova spojí dálniční úseky vedoucí k tomuto městu od Ružomberoku 

ze směru západního a od Košic ze směru jižního. Do provozu uvedený obchvat poslouží jednak motoristům, kteří nebudou muset absolvovat 
průjezd Prešovem a ve špičkách strpět jízdu v kolonách vyšších dopravních stupňů, a jednak bude také přínosem pro samotné město 
Prešov a jeho obyvatele, neboť v jeho ulicích dojde k výraznému snížení intenzity dopravy. Z důvodu, že průběh výstavby portálových částí 
a samotné ražby tunelů byl již popsán v několikerých odborných periodicích, zaměřuje se předkládaný článek na průběh realizace sekun-
dárního ostění tunelu Prešov.

ABSTRACT
Slowly but surely approaching is the moment when the motorway sections leading to Prešov from Ružomberok, from the west, and from 

Košice, from the east, will join in the southern by-pass of the town. After opening to traffi c, the by-pass will serve the needs of motorists, 
who will not have to undergo the passage across Prešov and tolerate driving in columns of higher traffi c degrees in rush hours. In addition, 
it will also benefi t the town of Prešov itself and its inhabitants because of a signifi cant reduction in traffi c intensity on its streets. Due to 
the fact that the course of construction of portal parts and the excavation of tunnels has already been described in several professional 
periodicals, the presented paper is focused on the course of the construction of the secondary lining of the Prešov tunnel. 

Obr. 1 Letecký pohled na východní portál tunelu Prešov
Fig. 1 Aerial view of eastern portal of Prešov tunnel
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propojek. Tunelové trouby jsou vedeny skrze Malkovskou hôrku 

v osové vzdálenosti cca 40 m, v oblasti portálů pak 25 m. Situace 

tunelu v ortofotomapě je znázorněna na obr. 2. 

Tab. 1 Parametry tunelů

typ tunelu dvojtroubový tunel s jednosměrným 
provozem v každé troubě

druh tunelu ražený tunel s krátkými hloubenými 
úseky

návrhová rychlost 100 km/h

délka STT 2230,5 m

délka JTT 2244 m

podélný sklon 2,80 % konstantní v celé délce

šířka vozovky mezi obrubníky 7,5 m

šířka chodníků 2×1,0 m

výška průjezdného profi lu 4,8 m

světlá výška nad chodníky 2,2 m

DOKUMENTACE VE STUPNI DVP

DVP (Dokumentácia na vykonanie prác) je stupněm dokumen-

tace, která zpřesňuje, doplňuje či optimalizuje stupeň dokumenta-

ce DRS (Dokumentácia realizacie stavieb). DVP pro betonáž dna 

a horní klenbu sekundárního ostění byla projektována podle pod-

mínek zastižených během ražby obou tunelových trub. Na základě 

poznatků zjištěných během ražby a na základě použitých vystrojo-

vacích tříd primárního ostění bylo dno navrženo ve tvaru protiklen-

by vyplněné prostým betonem (obr. 3), ve vytipovaných blocích 

jako protiklenba z armovaného betonu (obr. 4). Železobeton byl 

navržen v místech, kde byly ražbou zjištěné zvýšené konvergen-

ce primárního ostění a kde bylo třeba přistoupit k dodatečnému 

kotvení, případně k okamžitému uzavření celého profi lu. Zároveň 

bylo armované dno navrženo v nouzových zálivech jižní i severní 

Malkovská Hôrka hill with about 40m and 25m between centres 

respectively in the areas of portals. The tunnel location is shown in 

the orthophotomap in Fig. 2. 

Table 1 Parameters of tunnels

tunnel type
twin-tube with unidirectional traffi c 
in each tube 

tunnel kind
mined tunnel with short cut-and-cover 
sections 

design speed 100km/h

NTT length 2230.5m

STT length 2244m

longitudinal gradient 2.80% constant throughout the length 

kerb-to-kerb width 7.5m

width of walkways 2×1.0m

clearance profi le height 4,8m

clearance height above 
walkways 

2.2m

FINAL DESIGN DEGREE DOCUMENTATION 

Final Design (FD) is the design stage refi ning, supplementing 

or optimising the Detailed Design (DD) designing stage. The FD 

for concreting the bottom and upper vault of secondary lining 

was carried out according to the conditions encountered during 

the excavation of both tunnel tubes. The bottom in the shape of 

an invert fi lled with mass concrete (see Fig. 3) or as a reinforced 

concrete invert in tipped blocks (see Fig. 4) was designed on the 

basis of the knowledge gathered during the excavation and on 

the basis of the excavation support classes applied. Reinforced 

concrete was designed for locations where increased convergence 

of primary lining was identifi ed and where it was necessary to 

proceed to additional anchoring, possibly immediate closing the 

Obr. 2 Tunel Prešov – ortofotomapa 
Fig. 2 Prešov tunnel – orthophotomap 
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tunelové trouby, které jsou situovány blíže 

východnímu portálu. 

DVP horní klenby vycházela z té skuteč-

nosti, že většina záběrů kaloty a opěří byla 

vystrojována třídou 5b. Všechny bloky byly 

tudíž navrženy jako vyztužené. Množství 

výztuže bylo optimalizováno na hmotnost 

7 000 kg na standardní blok délky 12 m. Opti-

malizovány byly rovněž horní klenby sekun-

dárního ostění propojek, v nichž byly realizo-

vány jak horní klenby z betonů vyztužených, 

tak i nevyztužených. 

BETONÁŽ VÝPLŇOVÝCH BETONŮ DNA 
A ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ

V červnu roku 2019 byly proraženy obě tu-

nelové trouby v úrovních kalot (STT 13. 6. 

2019, JTT 18. 6. 2019) a zhruba s týdenním 

odstupem rovněž v úrovních opěří. Neprodle-

ně po prorážkách byla v tunelových troubách 

postupně hloubena a po blocích betonová-

na dna. Pro co nejvyšší urychlení prací byla 

dna prohlubována vždy minimálně na dvou 
Obr. 4 Armatura spodní klenby
Fig. 4 Invert concrete reinforcement 

Obr. 3 Tunel Prešov – vzorový příčný řez
Fig. 3 Prešov tunnel – typical cross-section
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místech dané tunelové trouby. Tento způsob prací kladl nároky 

na operativní koordinaci logistiky, neboť rubanina se odvážela na 

portál západní, naopak domíchávače betonové směsi zásobovaly 

veškerá pracoviště převážně z portálu východního. Pro snazší ori-

entaci v organizaci logistiky byly vypracovávány grafi cké diagra-

my (obr. 5). 

Dna byla betonována po jednotlivých blocích, jejichž pracovní 

spáry odpovídaly pracovním spárám bloků horních kleneb. S ohle-

dem na již zmíněný fakt, že pracoviště na betonážích dna byla 

otevírána na několika místech současně, byl vždy první blok be-

tonován do oboustranného čela, následující bloky byly přidávány 

s čelem jednostranným. Pro bednění čel výšky až 2 m byly použí-

vány nejen standardní betonové dílce, ale rovněž na stavbě připra-

vený ocelový rám, do kterého byly osazovány a pevně klínovány 

dřevěné hranoly. Tento bednicí systém umožnil poměrně snadno se 

přizpůsobit nerovnostem výrubu dna (obr. 6).

Navazující konstrukcí na výplňové betony dna byly základové 

pásy, které byly navrženy jako armované. V případě dna z betonu 

whole profi le. At the same time, the reinforced 

bottom was designed for emergency lay-bys 

in the southern and northern tunnel tubes, 

which are located closer to the eastern portal. 

The FD for the upper vault was built on the 

fact that the majority of top heading and bench 

excavation rounds were supported applying 

excavation support class 5b. All blocks were 

therefore designed as reinforced structures. 

The amount of reinforcement was optimised 

to the weight of 7000kg per standard 12m long 

block. The upper vaults of secondary linings 

of cross passages, where upper vaults were 

carried out from both reinforced concrete and 

unreinforced concrete, were also optimised. 

APPLICATION OF MASS FILL CONCRETE 
TO BOTTOM AND STRIP FOOTINGS 

Excavation of tunnel tubes at the levels of 

top headings broke through in June 2019 (NTT 

on 13 June 2019; STT on 18 June 2019) and subsequently, with 

a lag of approximately one week, also at the levels of the benches. 

Immediately after the breakthroughs, bottoms were gradually 

deepened and concreted block by block. With the objective to 

speed up the work as much as possible, the bottoms were always 

deepened in at least two places of the particular tunnel tube. This 

system of work placed demands on operative coordination of 

logistics since the muck was transported to the western portal, 

while mix trucks supplied concrete to all working places mostly 

from the eastern portal. Graphic diagrams were prepared for easier 

orientation in the organization of logistics (see Fig. 5). 

The bottoms were concreted in individual blocks, the expansion 

joints of which corresponded to expansion joints between the 

upper vault blocks. With respect to the above-mentioned fact that 

the concrete working places were opened concurrently at several 

places, the fi rst block was always concreted into formwork with stop 

ends on both sides, the following blocks were added with the stop 

end on one side. Not only standard concrete segments were used 

for the stop end formwork up to 2m high, but 

also a steel frame prepared on site, with timber 

beams fastened and fi rmly wedged to it. This 

formwork system allowed for relatively easy 

adaptation of the formwork to irregularities of 

the bottom excavation (see Fig. 6). 

Strip footings linking the mass fi ll concrete 

of the bottom were designed as reinforced 

structures. In the case of the unreinforced 

concrete bottom, the strip footings were 

bonded with it by longitudinal grooves 

pressed into initially set concrete with steel 

angle clips. On the contrary, at the reinforced 

concrete bottom the reinforcement of the 

strip foundations was part of the bottom 

reinforcement. The strip footings were 1.30m 

wide and 0.50m high. It was necessary in 

selected blocks to lead drainage pipes for 

draining groundwater through the foundation; 

in the other blocks the foundation was 

modifi ed for installation of fi re resistant 

shutters of the slotted drain pipes. 

After completion of the concrete strip footing, 

the lower part of the vault waterproofi ng Obr. 6 Bednění čela bloku výplňového betonu dna
Fig. 6 Formwork of mass fi ll concrete block of bottom 

Obr. 5 Příklad grafi ckého zobrazení organizace logistiky
Fig. 5 Example of graphic presentation of logistics organisation 

od 30.11.2019 since 30.11.2019

25.11.2019 – 30.11.2019 25.11.2019 – 30.11.2019
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prostého byly s ním základové pásy svázány 

pomocí podélných drážek, které byly do za-

vadlého betonu vtlačeny ocelovými úhelníky. 

Naopak u dna železobetonového byla výztuž 

základových pásů součástí výztuže dna. Zá-

kladové pásy byly široké 1,30 m a vysoké 

0,50 m. Ve vybraných blocích bylo třeba skrz 

základ vést drenážní potrubí pro odvedení 

podzemní vody, v ostatních byl základ upra-

ven pro pozdější osazení protipožární uzávěry 

štěrbinových žlabů. 

Poté, co byl betonový pás zhotoven, byla na 

jeho stěnu situovanou k ostění tunelu osazena 

spodní část fóliové izolace klenby. Tento pás 

fóliové izolace byl provizorně přetažen přes 

základový pás. Teprve poté bylo možné osa-

dit drenážní potrubí pro odvedení podzemní 

vody (obr. 7), zabetonovat oboustrannou ky-

netu a fi ltrační beton. Následně byla přes tuto 

skladbu drenážního systému přetažena fóliová 

izolace spodní části (tentokrát z provizorního 

uložení na uložení defi nitivní), na ni v dal-

ším kroku navazovalo osazení izolace hor-

ní klenby tunelu. Oba díly (spodní i vrchní) 
Obr. 7 Drenáž tunelu
Fig. 7 Tunnel drainage

Obr. 8 Bednicí vůz pro betonáž horní klenby
Fig. 8 Formwork traveller for concreting the upper vault 
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membrane was attached to its wall facing the tunnel lining. This 

strip of the waterproofi ng membrane was temporarily pulled over 

the strip foundation. Only then was it possible to install drainage 

for evacuation of groundwater (see Fig. 7), embed the double-

sided cunette into the bottom concrete and pour fi ltration concrete. 

Subsequently, the lower part of the waterproofi ng membrane was 

pulled over this structure of the drainage system (this time from 

the temporary position to the fi nal position); in the next step, it was 

followed by the installation of the waterproofi ng of the tunnel upper 

vault. Both parts of the membrane (lower and upper) were welded to 

each other. Leaking of welds was verifi ed by a hydraulic test. 

CONCRETING UPPER VAULT OF FINAL LINING 

C 30/37, XF4, XC3 reinforced concrete was designed for the 

upper vault of the fi nal tunnel lining in initial 600m long section 

of the tunnel, respectively C 30/37 XF2, XC3 in the other parts. 

The standard blocks were 12m long and recesses, respectively 

necks of cross passages, were situated always on the transverse 

axis of the block, both standard and shortened. In order to facilitate 

the concreting work, the size of the fi re niche and the niche for 

cleaning the drainage was also unifi ed. 

Two identical formwork travellers from Austrian fi rm Östu 

Stettin were purchased for concreting the fi nal lining blocks of the 

upper vault (see Fig. 8). Each formwork traveller concreted one 

tunnel tube throughout its length, only with the difference that the 

izolace byly svařeny k sobě. Těsnost svarů byla ověřována tlakovou 

zkouškou.

BETONÁŽ HORNÍ KLENBY DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ

Horní klenba defi nitivního ostění tunelu byla navržena z ar-

movaného betonu třídy C 30/37, XF4, XC3 pro prvních 600 m 

tunelu, resp. C 30/37 XF2, XC3 v ostatních částech. Délka stan-

dardního bloku byla 12 m a výklenky, resp. krčky propojek, byly 

situovány vždy do příčné osy bloku, jak standardního, tak i zkrá-

ceného. Z důvodu usnadnění betonářských prací byla rovněž 

sjednocena velikost požárního výklenku a výklenku pro čištění 

drenáže.

Pro betonáž bloků horní klenby defi nitivního ostění byly zakou-

peny dva identické bednicí vozy od rakouské fi rmy Östu Stettin 

(obr. 8). Každý bednicí vůz betonoval jednu tunelovou troubu 

v celé délce, jen s tím rozdílem, že forma pro severní tunel zahájila 

betonáž na východním portálu a postupovala směrem k západní-

mu, a tedy dovrchně, jižní tunel byl betonován v opačném směru, 

tedy úpadně. 

V předstihu před nasazením bednicích vozů byly prováděny 

z pojízdné plošiny úpravy povrchů primárního ostění. To bylo 

zbaveno veškerých vyčnívajících ocelových prutů či háků, ná-

sledně i veškerých zásahů do profi lu tunelu a v neposlední řadě 

všech ostrých hran. Po převzetí povrchu primárního ostění zástupci 

TDI (Technický dozor investora) bylo možno přistoupit k instalaci 

Obr. 9 Betonáž horní klenby defi nitivního ostění
Fig. 9 Concreting of fi nal lining upper vault 



28

29. ročník - č. 4/2020

hydroizolace. Ta byla tvořena PVC fólií tl. 2 mm a byla kladena na 

ochrannou geotextilii. 

V závěsu za izolatérskou plošinou byla nasazena plošina armo-

vací. Z ní byla vázána výztuž horní klenby. Veškeré práce izolatér-

ské i armovací byly podřízeny taktu betonáže horní klenby, který 

byl nastaven na 24 hodin/1 blok.

S odstupem cca 10 bloků za armovací plošinou byla situová-

na bednicí forma (obr. 9) pro betonáž bloků horní klenby. Bloky 

byly betonovány jeden za druhým s jednostranným čílkem tak, že 

k předchozí klenbě byla následující napojena pomocí „ocasních 

plechů“ (z německého výrazu Schwanzblech). Jedná se o plechy 

osazené gumovým profi lem, jenž přesně zapadá do pracovní spáry 

mezi jednotlivými bloky. „Ocasní plech“ se k pracovní spáře uchytí 

v předstihu před osazením bednicí formy. Forma byla odbedňová-

na po dosažení pevnosti tlaku betonu o hodnotě 6 MPa. V místech 

nouzových zálivů byl poslední blok dvoupruhového tunelového 

profi lu betonován spolu s čelní stěnou. Forma byla poté přesunuta 

na opačný konec nouzového zálivu, kde byla zhotovena protější 

čelní stěna. Mezitím byla prováděna montáž rozšiřujícího rukávce 

bednicí formy pro betonáž nouzového zálivu. Po jeho smontování 

byla bednicí forma vrácena zpět, spojena s rukávcem a nouzový 

záliv byl dobetonován.

ORGANIZACE PROJEKTU V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU 
SPOJENÉHO S NEMOCÍ COVID-19

Poté, co byla zhotovena více než 1/3 celkového počtu bloků 

horní klenby dané tunelové trouby, byly zahájeny podbetonávky 

pro pozdější osazení štěrbinových žlabů, resp. obrubníků. Zároveň 

byly nasazeny bednicí formy pro zhotovení horních kleneb pro-

pojek. V popisovaném období (březen 2020) došlo k situaci do-

sud nepoznané a v podstatě bezprecedentní. V České i Slovenské 

republice byl postupně vyhlášen nouzový stav, omezení volného 

pohybu a uzavření společných hranic. Jelikož ani tato mimořádná 

situace neumožňovala zhotoviteli zastavení stavby, bylo třeba na-

stalou situaci operativně řešit. 

Zhotovitelská fi rma Metrostav a.s. přesunula pracovní kapacity 

podle jejich trvalého bydliště tak, aby měla na projektech realizo-

vaných v té době co nejvíce pracovníků. Vedoucí THZ (technic-

ko-hospodářský zaměstnanec) stavby museli stavbu řídit na dálku 

a techniky přímo na stavbě instruovat pomocí telefonních hovorů či 

videokonferencí, zároveň některé dílčí práce omezili tak, aby bylo 

možné se soustředit na činnosti kritické cesty. 

Omezení, která na začátku roku 2020 potkala v podstatě celou 

oblast střední Evropy, také způsobila omezení dodávek stavebních 

materiálů, což byl další faktor, který negativně ovlivnil průběh 

stavby. 

Přes zmíněné objektivní komplikace se zhotovitel Metrostav a.s. 

s nastalou situací vyrovnal velmi dobře a nastavenou úroveň kva-

lity a rychlosti prováděných prací udržel i v nesnadném období. 

Za vše patří dík především zaměstnancům, kteří působili přímo na 

stavbě.

V průběhu května se díky udělené výjimce od ministerstva zdra-

votnictví Slovenské republiky dostali na stavbu vedoucí THZ pra-

covníci a projekt se pozvolna vracel do normálu.

INSTALCE OBRUBNÍKŮ A ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ, 
BETONÁŽ KABELOVODŮ

S postupujícím časem a počtem zabetonovaných horních kleneb 

se v jejich závěsu otevírala další pracoviště. Na základové pásy se 

realizovaly podbetonávky, které sloužily jako základy pro osazo-

vání obrubníků, resp. štěrbinových žlabů. Štěrbinové žlaby byly 

formwork for the northern tunnel started concreting at the eastern 

portal and proceeded toward the western portal, i.e. uphill; the 

southern tunnel was concreted downhill in the opposite direction. 

Treatment of surfaces of the primary lining was carried out in 

advance from a travelling hoisting platform. All protruding steel 

bars and hooks were removed from the surface; subsequently also all 

interferences with the tunnel profi le and, at last but not least, all sharp 

edges were removed. After taking over the surface of primary lining 

by the representatives of client’s supervision team, it was possible 

to proceed to install of the waterproofi ng system. It was formed by 

a 2mm thick PVC membrane and was placed a protective geotextile. 

The gantry-type reinforcement-installation travelling scaffold 

followed the scaffold to install the waterproofi ng membrane. 

Reinforcement bars of the upper vault was tied from the gantry. 

All waterproofi ng and reinforcement installation operations were 

subordinate to the cycle of concreting of the upper vault, which was 

set to 24 hours per block. 

The formwork for concreting the upper vaults (see Fig. 9) was 

located ca 10 blocks behind the reinforcement-installation scaffold. 

The blocks were concreted one after the other with a one-sided stop 

end, with the following block connected by means of tail steel sheets 

(from German term Schwanzblech). The sheets were provided with 

a rubber section exactly fi tting into the expansion joint between 

individual blocks. The tail sheet was attached to the expansion joint 

in advance of the formwork installation. The formwork was removed 

after reaching compressive strength of concrete of 6MPa. In the 

locations of lay-bys, the last block of the double-tube tunnel profi le 

was concreted together with the transversal front wall. The formwork 

was subsequently moved to the opposite end of the emergency lay-

by, where the opposite wall was carried out. An extension sleeve of 

the formwork for concreting the emergency lay-by was assembled in 

the meantime. After the completion of the assembly, the formwork 

was returned back, connected with the sleeve and concreting of the 

emergency lay-be was fi nished. 

ORGANISATION OF THE PROJECT DURING THE COURSE 
OF EMERGENCY STATE ASSOCIATED WITH COVID-19 
DISEASE 

After completion of over 1/3 of the total number of the upper 

vault blocks of the particular tunnel tube, the work on concreting 

the beds or on subsequent installation of slotted drain pipes and 

kerbs commenced. At the same time, formwork sets were deployed 

for concreting the upper vaults of cross passages. In the described 

period (March 2020), a situation not yet known and essentially 

unprecedented emerged. State of emergency, restrictions on free 

movement and a closure of common borders were gradually 

declared in the Czech and Slovak Republics. Because of the fact 

that even this extraordinary situation did not allow the contractor 

to stop the work, it was necessary to solve the new situation 

operatively. 

The contractor, Metrostav a.s., shifted the working capacities 

according to their permanent residences so that it had as many 

employees as possible on the projects being implemented at that 

time. Construction managers had to control the construction 

remotely and instruct the technicians present directly on 

construction site by telephones or videoconferences; at the same 

time they restricted some partial operations so that it was possible 

to focus on activities on the critical path. 

The restrictions that hit virtually the whole of Central Europe 

at the beginning of 2020 also caused a reduction in the supply 

of building materials, which was another factor that negatively 

affected the construction. 
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Despite the above-mentioned objective complications, the 

contractor, Metrostav a.s., coped very well with the situation and 

maintained the set level of quality and speed of work even in the 

diffi cult period. Thanks are owed in particular to the employees 

who worked directly on the construction site.

During the course of May, thanks to an exemption granted by 

the Ministry of Health of the Slovak Republic, the managers got to 

the construction site and the project gradually returned to normal.

INSTALLATION OF KERBS AND SLOTTED DRAIN PIPES, 
CONCRETING CABLE TROUGHS 

With the advancing time and the number of fi nished upper vaults, 

other workplaces opened subsequently. Concrete beds were carried 

out on the strip footings to serve as foundations for installation of 

kerbs, respectively slotted drains. The slotted drains were installed 

on the side to which the roadway surface transversally descends, 

while kerbs were logically installed on the opposite side. After 

precise rectifi cation performed under the supervision of a surveyor, 

grout mix was poured under the pre-cast concrete slotted drain 

pipes and kerbs. Accurate placement of the above-mentioned 

structures is important for subsequent guidance of the slipform 

paver installing the roadway courses. The slotted pipes and kerbs at 

the same time serve as a kind of sacrifi cial formwork for cable duct 

structures. The cable ducts were created by an assembly of plastic 

casing pipes with concrete subsequently poured on them. After 

incorporating them into unreinforced concrete, each individual 

casing pipes had to be calibrated by pulling a prescribed calibration 

instrument through it, which proved passability of all casing pipes 

for pulling of cables through. The same procedure was applied in 

the case of the casing pipes installed on the circumference of the 

upper vaults. 

Concreting of upper vaults in the mined part of the NTT was 

fi nished on 9 June 2020 (see Fig. 10). Immediately afterwards, 

the traveller formwork was disassembled and transported away to 

make room for follow-up work lying in concreting the blocks of 

cut-and-cover sections, for which a special formwork was used. 

instalovány na tu stranu, k níž byla vozovka klopená, a obrubníky 

potom logicky na stranu opačnou. Po přesné rektifi kaci provedené 

pod dohledem geodeta byly betonové prefabrikáty štěrbinových 

žlabů, resp. obrubníků, podlévány zálivkovou směsí. Přesné osaze-

ní zmíněných konstrukcí je důležité pro pozdější navádění fi niše-

ru pokládajícího vozovkové vrstvy. Štěrbinové žlaby a obrubníky 

zároveň slouží jako jakési ztracené bednění konstrukcí kabelovo-

dů. Kabelovody byly vytvořeny sestavou plastových chrániček, 

které byly následně zality do monolitického betonu. Po jejich 

zabetonování bylo třeba každou jednotlivou chráničku kalibrovat 

průtahem předepsaného kalibračního tělíska, čímž se prokazova-

la průchodnost všech chrániček pro tahání kabelů. Stejný postup 

se používal i v případě chrániček vedených po obvodě horních 

kleneb. 

Betonáž horních kleneb v ražené části STT byla dokončena 

9. 6. 2020 (obr. 10). Neprodleně poté byl bednicí vůz demonto-

ván a odvezen, aby uvolnil místo pro navazující práce spočívající 

v betonáži bloků hloubených úseků, pro něž byla použita zvláštní 

forma. Forma pro hloubené tunely byla navržena tak, aby umožňo-

vala v jednom taktu betonovat rovněž výklenky. Konstrukce bed-

nění proto kombinovala překližkové ramenáty a ocelové výklen-

kové dílce, aby bylo možno této konstrukce dosáhnout. Hloubené 

bloky se betonovaly nejprve na severní a jižní tunelové troubě na 

stranách přilehlých k technologickým objektům východního a zá-

padního portálu. To proto, aby bylo co nejdříve možné zahájit in-

stalaci kabelů technologické části právě z technologických objektů 

do tunelů. 

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO TECHNOLOGICKOU ČÁST

Z důvodu dodržení termínu pro dokončení a zprovoznění díla se 

po určitou dobu překrývaly práce stavební a práce technologů. Na 

jednotlivých koordinačních jednáních byla domluvena posloupnost 

předávání jednotlivých stavebních úseků podle potřeb technolo-

gů. Časovým milníkem zhotovitele jsou rovněž práce na jednot-

livých vozovkových vrstvách. Splnění těchto termínů vyžadovalo 

současnou rozpracovanost na více pracovištích lokalizovaných 

Obr. 10 Závěrečný betonovaný blok horní klenby v raženém úseku STT 
Fig. 10 Final concreted block of upper vault in the mined NTT section 
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The formwork for cut-and-cover tunnels was 

designed in a way allowing also concreting 

of recesses in one concreting cycle. The 

formwork structure for that reason combined 

plywood templates with steel components 

for recesses so that it was possible to manage 

this structure construction. The cut-and-cover 

blocks were fi rst concreted on the northern and 

southern tunnel tube on the sides adjacent to 

the technical service objects at the eastern and 

southern portals. This is so that the installation 

of cables for tunnel equipment leading from 

the service objects to the tunnels could start as 

soon as possible. 

CONSTRUCTION PREPAREDNESS FOR 
TUNNEL EQUIPMENT PART 

Because of meeting the deadline for 

completion and commissioning of the 

work, the construction work and the work 

of technologists overlap for some time. The 

sequence of handing individual construction 

sections over according to the needs of 

technologists was agreed at individual 

coordination meetings. The work on individual 

roadway layers is also a contractor’s milestone. 

Meeting the deadlines required simultaneous work at multiple 

workplaces located in substance throughout the length of both 

tunnel tubes. The work on the installation of kerbs and slotted drain 

pipes, concreting of cableways, dividing walls and partitions in the 

cross passages, walls in emergency niches, laying the drainage of 

the roadway formation level or placing of sloped concrete under the 

roadway were underway. 

The extent of the work and the number of working places required, 

with respect to the limited possibility of access ways to the tunnels 

at portals, relatively detailed planning of work and logistics in the 

tunnels. For that reason, site managers prepared a detailed schedule 

for each work shift. This schedule was operatively adapted and 

refi ned during operational meetings held at the alternation of day 

and night shifts, in reaction to the situations that arose. Thanks to 

this, the construction work for the handover of partial wholes to 

technologists was successfully completed on the agreed dates. 

CONCLUSION

For Metrostav a.s., the Prešov tunnel is the third tunnel constructed 

in the period of previous fi ve years in the Slovak Republic (see 

Fig. 11). As on previous projects (the Poľana tunnel and the Žilina 

tunnel), its employees have demonstrated high professionalism in 

this type of underground construction. The achieved rates of tunnel 

excavation advance and concreting of the fi nal lining are boldly 

comparable with the rates achieved in the tunnelling world of 

developed countries. 

Ing. JIŘÍ BŘICHŇÁČ, jiri.brichnac@metrostav.cz,
 Ing. PETR HYBSKÝ, petr.hybsky@metrostav.cz, 

Metrostav a.s., divize 5

v podstatě na celou délku obou tunelových trub. Probíhaly práce 

na osazování obrubníků a štěrbinových žlabů, betonáži kabelovo-

dů, dělících stěn a příček v propojkách, stěn v SOS výklencích, 

ukládky drenáže pláně vozovky či realizaci spádových betonů pod 

vozovkou.

Rozsah prací a četnost pracovišť, s ohledem na omezenou mož-

nost přístupů do tunelových trub na portálech, vyžadoval poměrně 

podrobné plánování prací a logistiky v tunelu. Z tohoto důvodu 

připravovali stavbyvedoucí podrobný směnový harmonogram na 

každý pracovní turnus. Tento harmonogram se operativně upravo-

val a zpřesňoval v reakci na nastalé situace během provozních po-

rad při střídání denní a noční směny. Stavební práce pro předávání 

dílčích celků technologům se díky tomu dařilo realizovat v dohod-

nutých termínech. 

ZÁVĚR

Tunel Prešov je pro fi rmu Metrostav a.s. třetím budovaným tune-

lem v období posledních pěti let ve Slovenské republice (obr. 11). 

Stejně jako na předchozích projektech (Tunel Poľana a Tunel Žili-

na) prokázali její pracovníci vysokou profesionalitu při provádění 

tohoto druhu podzemních staveb. Dosažené rychlosti ražeb i be-

tonáží defi nitivního ostění jsou směle srovnatelné s dosahovanými 

rychlostmi v tunelářském světě ve vyspělých zemích. 

Ing. JIŘÍ BŘICHŇÁČ, jiri.brichnac@metrostav.cz,
 Ing. PETR HYBSKÝ, petr.hybsky@metrostav.cz, 

Metrostav a.s., divize 5
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Obr. 11 Tunelová trouba po zhotovení nátěrů
Fig. 11 Tunnel tube after application of paint 




