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intermediate umbrella waterproofi ng system. The C 30/37 XC1 XF1 

XA2 concrete lining in the mined tunnel is minimally 320mm thick, 

respectively 420mm thick in the section with invert. C 50/60 XC1 

XF1 XA2 concrete is used in the section passing through the tectonic 

fault. The C 30/37 XC1 XA2 XF3 concrete lining is 600mm thick in 

the cut-and-cover sections. The tunnel is equipped with a longitudinal 

system of central and side drains.

Ing. TOMÁŠ JUST, tjust@ohlzs.cz, OHL ŽS, a.s.

ZVĚROTICE RAIL TUNNEL

The 370m long double-track rail tunnel in the Soběslav – Doubí 

track section is part of Railway Corridor No. 4, which will, after 

completion, link Prague with České Budějovice and further with 

Linz, Austria. The construction is located near the town of Soběslav 

and the D3 motorway route. 

The construction proceeds from the tunnel entrance using the fl ow 

method of construction organisation. With respect to the shallow 

overburden, the tunnel is constructed in an open pit up to 15m deep. 

Geological conditions along the tunnel route require different systems 

of stabilisation of the construction pit. In the portal areas in good 

geological conditions, the construction pit is carried out as excavation 

with slopes. The fi rst stage of the construction pit is protected against 

weather effects by anti-erosion mats; the second and third stages 

are excavated in R4–R3 strength class rock and are stabilised with 

shotcrete reinforced with welded mesh. The rock massif on the 

sides of the second and third stages is being reinforced by 4m long 

SN-type rod anchors. The construction pit bottom in this section is 

formed by slightly weathered to fresh paragneiss. The middle part of 

the construction pit is formed by heavily weathered rock having the 

character of clay in the bottom of the pit. Its stability is provided by 

pile walls anchored at three levels by pre-tensioned cable anchors. 

For that reason, the tunnel with invert will be used in this section. The 

invert bottom will be at the depth of 11.6m under the pile wall crown. 

After complete excavation of the construction pit, the volume of 

the excavated rock will amount to 133,000m3. The backfi ll material 

is deposited on the stockpile visible on the right-hand side of the 

construction pit (see Fig. 6). 

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 20. 10. 2020 byl tunel vyražen v profi lu kaloty 

a opěří včetně bezpečnostních výklenků. Dále probí-

há dobírka dna (protiklenby) v úseku délky 288 m od 

vjezdového portálu, který bude opatřen celoplošnou 

izolací za účelem ochrany zdrojů pitné vody v blíz-

kosti tunelu. Od výjezdového portálu jsou realizovány 

práce na sekundárním ostění (obr. 4). Celkový počet 

tunelových pásů délky 12 m je 70, z toho 2 + 4 jsou 

součástí hloubených tunelů. Všechny tunelové pásy 

jsou navrženy jako vyztužené. Pro mezilehlou deštní-

kovou hydroizolaci je použita PVC fólie Mapeplan TU 

WL 2,2 mm, v úseku s celoplošnou izolací je použita 

fólie tloušťky 3,2 mm. Minimální tloušťka ostění z be-

tonu C 30/37 XF1 XA1 v raženém tunelu je 400 mm 

a v hloubených úsecích 600 mm z betonu C 30/37 XA2 

XF3. Tunel je vybaven podélným systémem středních 

a bočních drenáží.

Tunel Deboreč

Tunel Deboreč 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 realizaci sekundárního ostění (obr. 5) 

směrem od výjezdového portálu a betonáž vjezdového hloubeného 

tunelu. Celkový počet tunelových pásů délky 12 m je 55, z toho 

4 + 4 jsou součástí hloubených tunelů, 10 tunelových pásů v úse-

ku s příznivou geologií je nevyztužených. Jako mezilehlá deštní-

ková hydroizolace je použita PVC fólie Sikaplan WP 1100-22HL2 

tloušťky 2,2 mm. Minimální tloušťka ostění z betonu C 30/37 XC1 

XF1 XA2 v raženém tunelu je 320, resp. 420 mm v úseku se spodní 

klenbou. V úseku průchodu tektonickou poruchou je použit beton 

C 50/60 XC1 XF1 XA2. V hloubených úsecích je tl. ostění 600 mm 

z betonu C 30/37 XC1 XA2 XF3. Tunel je vybaven podélným sys-

témem středních a bočních drenáží.
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ŽELEZNIČNÍ TUNEL ZVĚROTICE

Dvoukolejný železniční tunel Zvěrotice délky 370 m na traťovém 

úseku Soběslav – Doubí je součástí IV. železničního koridoru spoju-

jícího po dokončení Prahu s Českými Budějovicemi a dále s rakous-

kým Lincem. Stavba se nachází v těsné blízkosti města Soběslav 

a trasy dálnice D3. 

Výstavba probíhá proudově od vjezdového portálu. Tunel je 

vzhledem k nízkému nadloží prováděný v otevřené stavební jámě 

hloubky až 15 m. Geologické poměry v trase tunelu vyžadují rozdíl-

ný způsob zajištění stability stavební jámy. V portálových oblastech 

v dobrých geotechnických podmínkách je stavební jáma prováděna 

jako svahovaná. První etáž stavební jámy chrání proti povětrnost-

ním vlivům protierozní matrace, druhá a třetí etáž prováděná v hor-

ninách pevnostní třídy R4–R3 je stabilizovaná stříkaným betonem 

se sítí. Horninový masiv na bocích druhé a třetí etáže vyztužují ty-

čové kotvy typu SN délky 4 m. Dno stavební jámy v tomto úseku 

tvoří navětralé až zdravé pararuly. Střední část stavební jámy tvoří 

silně zvětralé horniny, které mají ve dně jámy charakter jílů. Její sta-

Obr. 5 Tunel Deboreč, realizace sekundárního ostění
Fig. 5 Deboreč tunnel, work on secondary lining
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Casting of blinding concrete under strip footings of the tunnel 

lining commenced on 19 May 2020. After completion of a nearly 

100m long section of blinding concrete, on 3 June 2020, the fi rst strip 

footing of the portal block of the lining was prepared for concreting. 

Concreting of the fi rst block of the vault lining took place on 

25 August 2020; concreting of fi ve blocks of the tunnel vault at the 

aggregate length of 50m had been fi nished by 17 October 2020. The 

tunnel construction is being carried out by HOCHTIEF CZ a. s., 

a sub-contractor for the „Sdružení Soběslav – Doubí“ consortium, 

consisting of the companies of STRABAG a.s., EUROVIA CS, a.s. 

and Metrostav a.s. The company of SAGASTA s.r.o. is the author 

of the design of means and methods for the tunnel (the so-called 

execution design). 

Ing. LIBOR MAŘÍK, SAGASTA s.r.o.

SLOVAK REPUBLIC

TUNNELS ON MOTORWAY NETWORK 

Ovčiarsko and Žilina tunnels

The D1 motorway section is formed by the southern by-pass of 

the town of Žilina with the total length of 11,320km. The section 

begins in the village of Hričovské Podhradie, in the intersection 

between the D1 and D3 motorways, and ends in the location of the 

connection to the planned Lietavská Lúčka intersection and, in this 

intersection, to the Lietavská Lúčka – Žilina link road. It is one of 

technically most complicated sections, a major part of which will 

be led along above-ground viaducts and through two tunnels (the 

Ovčiarsko – 2367m, the Žilina – 687m).

Národná dialničná spoločnosť, a.s., (National Highway Company) 

is the developer and, at the same time, the future administrator of 

the motorway section and both tunnels. By completing the D1 

motorway construction, conditions will be created for relieving traffi c 

congestions on I/18 and I/64 roads. It will signifi cantly contribute to 

bilitu zajišťují pilotové podzemní stěny kotvené ve třech úrovních 

lanovými předpjatými kotvami. Proto bude v tomto úseku použit 

tunel se spodní klenbou, jejíž vrchol bude 11,6 m pod korunou pi-

lotové stěny. 

Po úplném vyhloubení stavební jámy z ní bude vytěženo 

133 000 m3 horniny. Pro uložení zásypového materiálu slouží depo-

nie viditelná na pravé straně stavební jámy (obr. 6). 

Dne 19. 5. 2020 byla zahájena betonáž podkladních betonů zákla-

dových pásů tunelového ostění. Po vybetonování téměř 100 m dlou-

hého úseku podkladních betonů byl 3. 6. 2020 pro betonáž připraven 

první základový pás portálového bloku ostění. Dne 25. 8. 2020 pro-

běhla betonáž prvního bloku klenby ostění a do 17. 10. 2020 je vybe-

tonováno pět bloků klenby tunelu o celkové délce 50 m. Stavbu tunelu 

provádí subdodávkou fi rma HOCHTIEF CZ a. s. pro „Sdružení So-

běslav – Doubí“ tvořené fi rmami STRABAG a.s., EUROVIA CS, a.s. 

a Metrostav a.s.. Autorem realizační dokumentace tunelu je fi rma 

SAGASTA s.r.o.
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA

TUNELY NA DIAĽNIČNEJ SIETI

Tunely Ovčiarsko a Žilina

Úsek diaľnice D1 tvorí južný obchvat Žiliny v celkovej dĺžke 

11,320 km. Úsek sa začína v Hričovskom Podhradí v križovatke 

diaľnic D1 a D3 a končí v mieste napojenia na plánovanú križovatku 

Lietavská Lúčka, a v nej na privádzač Lietavská Lúčka – Žilina. 

Ide o jeden z technicky najnáročnejších úsekov, ktorý bude z veľkej 

časti vedený nadzemnými estakádami a v dvoch tuneloch (Ovčiar-

sko – 2 367 m, Žilina – 687 m).

Stavebníkom a zároveň budúcim správcom diaľničného úseku 

a oboch tunelov je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dobudovaním 

Obr. 6 Tunel Zvěrotice – celkový pohled
Fig. 6 Zvěrotice tunnel – overall view




