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ABSTRAKT
Tunel Svrčinovec (435 m) a tunel Poľana (898 m) sú súčasťou viac ako 12 kilometrov dlhého
diaľničného úseku D3 Svrčinovec – Skalité. Tunely boli realizované v polovičnom profile.
Montáž technologických zariadení ako aj postupné oživovanie kompletnej technológie
prebiehalo súčasne so stavebnými prácami na dokončovaní tunelov a samotnej diaľnice.
Oživovanie týchto technologických zariadení bolo špecifické v tom, že kompletné riadenie
tunelov bolo počas realizácie presunuté z PTO Svrčinovec na OP Horelica a to z dôvodu
uceleného a jednotného riadenia už prevádzkovaného tunela Horelica spolu s novým úsekom
D3 Svrčinovec - Skalité. Z uvedeného dôvodu prebiehali komplexné skúšky v prvom kroku
zo záložného pracoviska PTO Svrčinovec a následne z OP Horelica. Tunely Svrčinovec a
Poľana partia medzi moderné tunely, ktoré dosahujú poprednú európsku úroveň z hľadiska
prevádzky, údržby a bezpečnosti. Diaľničný úsek skracuje motoristom čas jazdy medzi
Svrčinovcom a štátnou hranicou s Poľskou republikou oproti existujúcej ceste I/12 o takmer
10 minút. Tento úsek diaľnice vrátane tunelov bol pre motoristov otvorený 10. júna 2017.
ABSTRACT
Tunnel Svrčinovec (435 m) and tunnel Poľana (898 m) are part of more than 12 kilometres
long highway D3 Svrčinovec – Skalité. Both tunnels consist of only one bidirectional tube
with two lanes. Installation and commissioning of tunnel technology equipment was taking
place simultaneously with finalizing tunnel and highway construction works. Commissioning
of tunnel technology was specific, because complete tunnel control and traffic surveillance
was moved from Svrčinovec control building to tunnel Horelica control building during
tunnel technology installation. The reason for such change during construction process was to
unify the control and traffic surveillance of existing tunnel Horelica with new highway D3
Svrčinovec – Skalité. Due to this change, the complex testing of tunnels was done from
Svrčinovec control building at first and afterwards from Horelica control building. Tunnel
Svrčinovec and Poľana belong between modern tunnels and both achieve top European level
of safety, operation and maintenance. Highway D3 Svrčinovec – Skalité shortens motorists´
travel time between Svrčinovec and Polish border by almost 10 minutes. This part of D3
highway including the tunnels was open for traffic on 10th June 2017.
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Úvod

Realizácia technológie tunelov Svrčinovec a Poľana sa skladala z troch hlavných etáp.
Prvou etapou bola projekčná príprava (diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité bol postavený
formou „naprojektuj a postav“ podľa žltej knihy FIDIC), za ktorou nasledovala samotná
realizácia a inštalácia technológie.
Ing. Martin Macko, vedúci PT Doprastav, zástupca riaditeľa stavby D3 Svrčinovec – Skalité, Doprastav, a. s.
Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava, +421 908 937 462, martin.macko@doprastav.sk
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Po ukončení montážnych prác nasledovala tretia záverečná fáza, ktorou bolo oživovanie,
ladenie a individuálne a komplexné skúšanie technológie za účasti zástupcov NDS, a.s.
Celkový časový prehľad jednotlivými etapami je na Obr. 1.

Obr. 1 Časový prehľad jednotlivými etapami výstavby technológie tunelov Svrčinovec a
Poľana
Technológia tunelov Svrčinovec a Poľana bola rozdelená do deviatich stavebných
objektov (Tab. 1), ktoré sú zároveň aj funkčnými celkami.
Tab. 1 Rozdelenie tunelov Svrčinovec a Poľana na technologické stavebné objekty
číslo objektu Svrčinovec

číslo objektu Poľana

202-61.11
202-62.11
202-63.11
202-64.11
202-65.11
202-66.11
202-67.11
202-68.11
202-69.11

203-61.11
203-62.11
203-63.11
203-64.11
203-65.11
203-66.11
203-67.11
203-68.11
203-69.11

Názov stavebného objektu
(rovnaký pre oba tunely)
Napájanie tunela elektrickou energiou
Centrálny riadiaci systém tunela
Bezpečnostné zariadenia
Elektro – požiarna signalizácia
Rádiové spojenie
Osvetlenie tunela
Vetranie tunela
Riadenie dopravy
Technológia pre požiarny vodovod

S výstavbou technológie sa začalo už pri stavebných prácach na dokončovaní tunelov.
Postup realizácie jednotlivých technologických objektov okrem nadväznosti na postup
stavebných prác závisel aj na súvislostiach a nadväznostiach medzi jednotlivými
technologickými objektmi (celkami). Spoločne tieto vzájomné vzťahy a prepojenia medzi
stavebnou pripravenosťou a technologickou nadväznosťou jednotlivých funkčných celkov
vytvárali tlak na správny postup výstavby technológie, aby sa zabezpečila dostatočná časová
rezerva na oživovanie, ladenie a komplexné skúšanie systému.
2

Montáž technológie tunelov

Montáž technológie oboch tunelov začala v januári 2016. Montáž trvala desať mesiacov
a bola ukončená 24. 10. 2016. Práce začali na objekte osvetlenie tunela. Po geodetickom
vytýčení bodov potrebných pre realizáciu sa začala montáž nerezovej káblovej trasy v tuneli,
šírky 300 mm vo vyhotovení 1.4571 spolu so závesmi svietidiel (Obr. 1). Rozsahom prác sa
osvetlenie tunela radí medzi najrozsiahlejšie objekty samotnej technológie, preto sa
s montážou začalo čo najskôr. Vrchná časť ostenia tunela je bez náteru, začiatok a postup prác
teda mohol napredovať rýchlo. Počas montáže káblovej trasy a závesov prebiehala na oboch
tuneloch ešte betonáž sekundárneho ostenia tunelov.
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Obr. 1 Začiatok realizácie nerezovej káblovej trasy vo vyhotovení 1.4571 spolu so závesmi
svietidiel
Od začiatku apríla 2016 sa začalo s montážou sodíkových svietidiel adaptačného
a prejazdového osvetlenia tunela, ktoré boli takisto v nerezovom vyhotovení 1.4571. Jedným
z cieľov skorej montáže týchto svietidiel je okrem čo najväčšieho postupu prác aj fakt, že toto
osvetlenie sa dá následne použiť aj na osvetlenie staveniska – samotného tunela. Rozvody
osvetlenia staveniska používané počas razenia a betonáže tunela, ktoré sa nachádzajú na zemi,
môžu byť následne demontované. Toto značne zlepšuje pohyb vozidiel a strojov v tuneli,
zabezpečuje sa rovnomerné osvetlenie tunela z vhodného smeru (zhora) a tým sa zlepšujú
pracovné podmienky pre stavbárov aj technológov v tuneli.
Okrem osvetlenia pravej tunelovej rúry bolo rozsiahlou časťou osvetlenia aj osvetlenie
únikovej štôlne. S jeho montážou sa začalo na začiatku mája 2016, po vybetónovaní podlahy
únikovej štôlne (Obr. 3). Osvetlenie únikovej štôlne bolo zrealizované pomocou 52 W LED
svietidiel (ekvivalent žiarivkových svietidiel 2 x 36 W), ktoré boli zavesené priamo na
káblovej trase. Káblová trasa sa tiahne v osi a v celej dĺžke únikovej štôlne vrátane priečnych
prepojení a je tvorená perforovaným káblovým žľabom šírky 200 mm. Na tuneli Svrčinovec
sa zrealizovalo vybočenie káblovej trasy v mieste budúcej inštalácie ventilátorov na strope
štôlne.
V priebehu montáže sodíkových svietidiel v PTR a LED svietidiel v únikovej štôlni sa
zároveň začali montovať a zapájať aj prepájajúce káble medzi susednými svietidlami.
Pripojenia do prevádzkovo-technologického objektu (PTO) alebo iných napájacích bodov sa
ešte v tom čase nerealizovali, nakoľko nebola na to vhodná stavebná pripravenosť. Avšak
napojením pomocou dočasných káblov z dočasných staveniskových rozvodov sa zabezpečilo
vhodné osvetlenie stanoviska.
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Obr. 2 Montáž svietidiel prejazdového osvetlenia, tesne pred prepojením svietidiel káblami
a sprevádzkovaním tohto osvetlenia za účelom osvetlenia staveniska
Okrem spomínaných celkov objektu osvetlenie tunela tu bolo zaradené ešte osvetlenie
predportálových úsekov a požiarne núdzové (evakuačné) osvetlenie. Realizácia osvetlenia
predportálových úsekov, ktoré bolo tvorené 10m stožiarmi verejného osvetlenia a 250
sodíkovými svietidlami, nadväzovala na postup terénnych úprav v týchto úsekoch. Niektoré
stožiare boli umiestnené na samotných mostoch, čo si vyžadovalo atypické technické riešenia
kotvenia stožiarov. Pred západným portálom tunela Svrčinovec bolo dokonca potrebné
integrovať stožiare do protihlukovej steny, čo si vyžiadalo atypické riešenie samotného
stožiara. Realizácia tohto osvetlenia preto prebiehala postupne od konca augusta 2016.
Čo sa týka požiarneho núdzového (evakuačného) osvetlenia, jeho montáž a zapojenie
zvyčajne stačí realizovať po ukončení vozovky a hrubých stavebných prác. Toto osvetlenie sa
nachádza 1,2 m nad chodníkom v tuneli a pri otáčaní ťažkých mechanizmov a manipulácii
v tuneli by mohlo ľahko dôjsť k nechcenému poškodeniu svietidla. Tento postup bol
uplatnený aj na týchto tuneloch. S montážou sa začalo na konci augusta 2016. Plánovaný
termín montáže posunul pokyn stavebného dozoru na stmievateľné vyhotovenie týchto
svietidiel. Nakoľko svietidlá boli v tom čase už vyrobené a pripravené na expedíciu
u výrobcu, bolo okrem rýchleho návrhu technického riešenia potrebné už vyrobené svietidlá
rozobrať a vymeniť ich výzbroj. Okrem toho sa museli doobjednať potrebné káble pre
riadenie osvetlenia, upraviť napájacie rozvádzače a celú zmenu doriešiť aj na úrovni riadenia
v centrálnom riadiacom systéme (CRS). K oživovaniu navyše takisto pribudol ďalší prvok na
ladenie a skúšanie. Promptnou reakciou zhotoviteľa sa však podarilo zrealizovať danú zmenu
bez výrazného zdržania postupu prác.
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Obr. 3 Začiatok montáže káblovej trasy v únikovej štôlni tunela Svrčinovec na začiatku mája
2016
Po zrealizovaní káblovej trasy sa mohlo začať s montážou vyžarovacieho kábla objektu
rádiového spojenia, ktorý je prichytení na spodnú časť káblovej trasy v tuneli v PTR (Obr. 4).
Rovnakým systémom bol montovaný a riešený aj vyžarovací kábel pre únikovú štôlňu, kde
bol namontovaný vedľa svietidiel na spodok káblovej trasy. Napojenie vyžarovacích káblov
a osadenie rozvádzačov s technológiou rádiového spojenia bolo realizované neskôr, približne
v júli a auguste, keď boli pripravené káblové trasy medzi tunelom, únikovou štôlňou
a budovou PTO. Rádiový stožiar bol zhotovený taktiež v letných mesiacoch, následne bol
osadení technológiou rádiového spojenia a káblami spojený s príslušnými technologickými
rozvádzačmi v PTO.

Obr. 4 Montáž vyžarovacieho kábla pre rádiové spojenie na spodnú časť káblovej trasy
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Jednou z najrozsiahlejších a časovo najnáročnejších montážnych prác na technológii
tunelov je ťahanie a pokládka káblov. Káble pre technológiu boli priradené do rôznych
stavebných objektov, jedná sa však o unifikovanú činnosť, kde sa pokladajú káble nie podľa
príslušnosti k jednotlivým stavebným objektom, ale podľa prierezov, dĺžok, určenia
a stavebnej pripravenosti konkrétnych trás pre ich uloženie. Pre uloženie vedení v tuneloch
bol zvolený otvorený káblový kanál (Obr. 5).
Pri tomto otvorenom systéme nie sú v káblovom kanáli inštalované (zabetónované)
káblové chráničky. V jednotlivých úsekoch medzi káblovými šachtami sú káble uložené
voľne. Chodníky sú tvorené betónovými zákrytovými doskami, ktoré sa následne po inštalácii
káblov poukladajú na miesto. V miestach, kde sa pri inom systéme realizuje káblová šachta,
sú dosky vyberateľné a umožňujú prístup k technológii (káblom). Po finálnom uložení dosiek
bol na nich následne položený liaty asfalt (okrem miest s vyberateľnými doskami, tie ostali
nezakryté). Požiarne prestupy (zhotovené mesiac pred spustením tunela) boli vyhotovené
protipožiarnou maltou v úsekoch kratších ako 100 m. Tento typ systému ukladania vedenia
má niekoľko veľkých výhod aj nevýhod. Medzi hlavné výhody patrí úspora nákladov na
samotné stavebné zhotovenie týchto kanálov a rýchla pokládka káblových vedení bez nutnosti
zaťahovania do chráničiek. Hlavnou nevýhodou tohto systému je nutnosť mať uložené
zákrytové dosky pri realizácii vozovky, aby sa finišer mohol v tuneli pohybovať a realizovať
pokládku vozovky. Tento problém pri chráničkových káblových kanáloch odpadá. Realizácia
vozovky tunela je jedným z míľnikov výstavby tunela a významne zasahuje do
harmonogramu nielen stavebných, ale aj technologických prác. Zosúladiť správne stavebnú
pripravenosť na ťahanie a pokládku káblov (hotové káblové šachty a káblovody v portálových
úsekoch, pripravenosť PTO pre zatiahnutie káblov atď.) a samotné ťahanie a pokládku káblov
pred realizáciou vozovky je kritické. Ak čo i len jeden zo stavebných objektov nebude
pripravený dostatočne načas, nemusí zostať dostatok času pre montáž technologických káblov
pre technológov. Ak takáto situácia nastane, je potrebné po uložení zákrytových dosiek
a dokončení vozovky tieto dosky znova vybrať a až tak následne položiť všetky káblové
vedenia. Táto situácia jednak zvýši samotné náklady výstavby (uloženie zákrytových dosiek
sa bude robiť dvakrát) a jednak má značný vplyv na celkový postup prác a môžu tu vznikať
omeškania, či už v stavebnej alebo technologickej časti tunela.

Obr. 5 Systém ukladania káblových vedení v otvorenom káblom žľabe pod chodníkmi tunela
s deliacou prepážkou na oddelenie silnoprúdových a slaboprúdových káblov
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Pri ťahaní a pokládke káblových vedení vznikli na oboch tuneloch rozličné situácie
vzhľadom na míľnik vozovky a stavebnú pripravenosť. Na tuneli Svrčinovec boli
zrealizované káblové šachty a káblovody na oboch portáloch v dostatočnom predstihu na to,
aby ostal dostatočný čas na zatiahnutie a pokládku káblov technológie. Stavebná pripravenosť
portálovej budovy PTO na západnom portáli ale nebola dostatočná. V priechodzom káblovom
kanáli na kóte -3,550 m neboli zrealizované nátery stien (iba podlahy), v jednotlivých
technologických miestnostiach neboli takisto zrealizované omietky, nátery ani dvojitá
podlaha, ktoré sú potrebné pre prípravu káblových trás pred uložením káblov. Táto situácia
rovnako neumožňovala na prelome mája a júna 2016, kedy sa začalo so zaťahovaním káblov,
dovoz rozvádzačov a ich umiestnenie. Riešenie a kompromis prišiel zo strany technológov,
ktorí danú situáciu vyhodnocovali aj z hľadiska čo najhladšieho priebehu celej stavby.
Vzhľadom na krátku dĺžku tunela Svrčinovec a relatívne nízke odoberané výkony zariadení
v tuneli, nie sú na napájanie technológie použité káble veľkých prierezov. To umožnilo konce
káblov prichádzajúce z tunela po zatiahnutí do PTO s rezervou dĺžky naukladať do veľkej
slučky na podlahe priechodzeho káblového kanála (kóta -3,550 m). Týmto riešením sa stihli
pred realizáciou vozovky uložiť všetky káble v tuneli. Zákrytové dosky sa mohli uložiť bez
potreby ich opätovného vyberania a mohla sa začať realizácia vozovky finišerom. Káble
v budove PTO sa pri dokončovacích stavebných prácach budovy PTO zakryli a stavebné
práce boli dokončené popri nich. Následne po dokončení stavebných prác sa nainštalovali
káblové trasy a káble sa síce prácne, ale úspešne zatiahli do jednotlivých miestností pod
konkrétne rozvádzače a zariadenia.
Situácia pre montáž káblov na tuneli Poľana pred vozovkou bola horšia. Pred-portálové
šachty sa síce podarilo dokončiť takmer všetky, no káblovody smerom do tunela pre oba
chodníky neboli na západnom portáli pripravené. Nebolo možné zatiahnuť medzi budovou
PTO a tunelom ani jeden kábel. Táto dôležitá káblová tepna PTO-tunel nebola pripravená.
Budova PTO nebola taktiež pripravená pre uloženie káblov. Káblové rozvody pre dlhší
a energeticky náročnejší tunel by aj tak nebolo možné uložiť na podlahu kanálu v PTO ako
tomu bolo na tuneli Svrčinovec. Situácia dospela do štádia, že s pokladaním káblov sa
nemohlo začať pred vozovkou, ale až po jej zrealizovaní. Situácia bola o to horšia, že po
ukončení vozovky je potrebný časový úsek, kde do tunela nemôžu ísť ťažké vozidlá, ako
napr. nákladný automobil s hydraulickou rukou, pomocou ktorého sú káble ukladané do
otvoreného káblového kanála. S ťahaním káblov sa preto začalo až v poslednom augustovom
týždni roku 2016.
Vozovka ako veľký míľnik stavby má vplyv na realizáciu technológie aj z časového
hľadiska. Trvanie výstavby vozovky je z pohľadu technológie relatívne dlhé, preto je
nevyhnutné s touto skutočnosťou kalkulovať dopredu. Okrem káblov je potrebné
v maximálne možnej miere inštalovať v tuneli všetky zariadenia, ktoré pre urýchlenie prác je
možné nainštalovať dopredu. Takýmito vhodnými zariadeniami sú napríklad meranie
fyzikálnych veličín (s dôkladným zakrytím pred prachom), kamery a podobne drobné
zariadenia. Tieto zariadenia priestorovo nevytŕčajú a je malá pravdepodobnosť ich kolízie
s nákladnými vozidlami navážajúcimi štrkodrvu a podobne. Medzi zariadenia, ktoré sa
neodporúča inštalovať patrí napríklad požiarne núdzové (evakuačné) osvetlenie nad
chodníkmi, nosné konštrukcie značiek premenného dopravného značenia (PDZ) so
samotnými značkami, značky označujúce SOS telefón, únikové cesty, ventilátory a podobne.
Týchto pravidiel sa držala aj realizácia technológie Svrčinovec a Poľana.
V priebehu výstavby vozoviek tunelov v letnom období (jún až august 2016) sa
montážne práce presunuli do prevádzkových budov. Vzhľadom na postup stavebnej
pripravenosti boli v jednotlivých miestnostiach osadené napájacie rozvádzače NN, VN,
dátové rozvádzače pre CRS, EPS, tunelový rozhlas a podobne. V strojovniach pre technológiu
požiarnych vodovodov bola osadená strojná aj elektro časť danej technológie (čerpadlá, ATS
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stanice, uzávery so servopohonmi, príslušné rozvádzače a miestne ovládacie skrinky). Do
budov boli privezené dieselagregáty v kontajnerovom vyhotovení. Boli nainštalované
transformátory, zrealizované boli taktiež VN a NN káblové prepojenia na príslušné
rozvádzače.
Po realizácii vozovky a povolení vstupu do tunela sa začalo (okrem káblových rozvodov
tunela Poľana) s inštaláciou posledného technologického vybavenia tunela. Boli nainštalované
dopravné značky PDZ, ventilátory, požiarne núdzové (evakuačné) osvetlenie. Dokončilo sa
zapojenie tejto technológie. Finišovali sa predportálové úseky s osvetlením, nádrže a šachty sa
vybavili potrebnými meraniami hladín, zapojili sa uzávery vody a kanalizácie s elektrickými
servopohonmi.
Vo všeobecnosti sa dá montáž technológie tunelov Svrčinovec a Poľana rozdeliť do 4.
etáp (Tab. 2) vzhľadom na míľnik vozovky, ktorý už ako bolo spomínané, má výrazný vplyv
na postup montáže technologického vybavenia. Toto rozdelenie je však možné vo
všeobecnosti aplikovať pri akejkoľvek výstavbe technológie tunela, keďže táto výstavba sa
riadi podobným scenárom. Kritickým úsekom pri realizácii (okrem prvej etapy, kde je
potrebné čím skôr začať s inštaláciou osvetlenia) je druhá etapa, kde je potrebné zrealizovať
pokiaľ je to možné všetky káblové rozvody technológie pred samotnou vozovkou a mať
vhodnú pripravenosť na dovoz a inštaláciu technologického vybavenia portálových budov
PTO. Takto je možné pokračovať v prácach počas tretej vozovkovej etapy mimo tunela
(inštalácia zariadení v PTO a zapájanie káblov) a plynulo využívať montážnu silu a efektívne
narábať s časom. Následne sa dobre zvládnuté prvé tri etapy prejavia v bezproblémovej štvrtej
etape. Montážne práce boli ukončené ku 24. 10. 2016 a mohlo sa začať tretia a záverečná
etapa – oživovanie a skúšanie technológie.
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Tab. 2 Rozdelenie montáže technológie na 4. etapy vzhľadom na míľnik vozovky.
1. etapa
2. etapa
3. etapa
4. etapa
Predvozovková
Začiatočná etapa
Vozovková etapa
Záverečná etapa
etapa
osvetlenie tunela  ťahanie a uloženie  Inštalácia
 inštalácia zvyšného
a káblová trasa
káblov
vybavenia PTO
vybavenia tunela
PTR
(rozvádzače atď.)  zapojenie
 Inštalácia
osvetlenie tunela
vhodných
 Zapájanie káblov
zvyšného
a káblová trasa ÚŠ
zariadení v tuneli
v PTO, káblové
vybavenia tunela
prepojenia v PTO  inštalácia
vyžarovacie káble  Príprava na dovoz
rádiového
vybavenia
 Príprava na dovoz
a zapojenie
spojenia
portálových
zvyšného
technologického
budov
vybavenia
tunela
vybavenia
príprava
predportálových
káblových trás pre
úsekov
káble (ak je to
možné vzhľadom
na stavebnú
pripravenosť)
Oživovanie a skúšanie technológie tunelov

Po ukončení montáže sa začalo s postupným oživovaním technológie. V prvotnej fáze
medzi novembrom a januárom sa oživili všetky zariadenia a komunikačné cesty medzi
jednotlivými prvkami a zariadeniami technológie. Dokončovalo sa vopred pripravené
softvérové vybavenie riadiaceho systému tunela (CRS), ladili a upravovali sa jednotlivé tunel

Tunely a podzemné stavby 2018, 23.-25.5.2018 Žilina
reflexy na základe požiarnych scenárov. Na základe toho sa vytvárali operatívne karty pre
operátorov.
Vo februári 2017 sa testovala pripravenosť systému na individuálne skúšky jednotlivých
technologických objektov a ich riadenia v CRS. Po úpravách a odstránení nedostatkov sa od
marca začalo s individuálnymi skúškami za účasti zástupcov NDS, a.s. Individuálne skúšky
prebiehali z lokálneho (záložného) pracoviska PTO Svrčinovec, odkiaľ sa skúšali oba tunely
Svrčinovec a Poľana. Pôvodným riešením stavby D3 Svrčinovec – Skalité bolo riadenie
dopravy a dohľad nad tunelmi z PTO Svrčinovec. Počas stavby prišiel od objednávateľa
pokyn na presun tohto riadenia a dohľadu na existujúce pracovisko OP Horelica, z dôvodu
uceleného a jednotného riadenia všetkých troch tunelov, ktoré sa od seba nachádzajú
v rozmedzí iba niekoľko pár kilometrov. Pracovisko OP Horelica muselo prejsť jednak
priestorovou úpravou a jednak sa muselo pripraviť na integráciu novej a odlišnej technológie,
voči už takmer 14 rokov prevádzkovanej technológii. Rokovanie a projekčná príprava
predchádzala samotnej rekonštrukcii OP Horelica, ktorá sa vykonávala bez dlhšej odstávky,
povolené boli len niekoľkohodinové nočné odstávky tunela.
Prvotne sa plánovalo s uskutočnením komplexných skúšok tunelov Svrčinovec a Poľana
z OP Horelica, no vzhľadom na to že na OP Horelica sa realizovali stavebné a technologické
práce na rekonštrukcii, prebiehali komplexné skúšky zo záložného pracoviska PTO
Svrčinovec. Úsek bol slávnostne otvorený 10. júna 2017, s tým, že riadenie prebiehalo prvé 2
mesiace zo záložného pracoviska. Následne po dokončení prestavby OP Horelica a po
preskúšaní riadenia z rekonštruovaného pracoviska sa riadenie tunelov Svrčinovec a Poľana
a celého úseku natrvalo presunulo na toto pracovisko.
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Záver

Realizácia diaľničných úsekov s tunelmi patrí medzi náročné úlohy, kde je potreba
okrem skoordinovania rozsiahlej stavebnej a technologickej infraštruktúry zároveň splniť
vysoké nároky na bezpečnosť, spoľahlivú prevádzku a čo najjednoduchšiu údržbu celého
úseku. Diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité spolu s technológiou tunelov Svrčinovec
a Poľana patril vzhľadom na špecifiká stavby, vývoja postupu prác a nové požiadavky
investora na miesto jeho riadenia k veľmi náročným stavbám. Úspech realizácie celého diela
vrátane technológie tunelov Svrčinovec a Poľana bol zakotvený v úzkej spolupráci medzi
stavebnou a technologickou časťou, v spoločnom hľadaní riešení a v kompromisoch
prijímaných na všetkých stranách od projektanta cez zhotoviteľa a stavebného dozora až po
objednávateľa.

