


ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE TUNELA V LALIKOCH:

Investor: Generálne riaditeºstvo ·tátnych ciest 
a autostrád (GDDKiA)

Vykonávateº: Konzorcium BÖGL a KR¯SL, k.s.,
Praha, âesko (líder), Doprastav, a.s.,
Bratislava, Slovensko (partner)

Názov stavby: Stavba r˘chlostnej cesty S-69 
Bielsko-Bia∏a – èywiec – Zwardoƒ, úsek C2  
Szare – Laliki 

Projektant: Mosty Katowice Sp. z o. o.

DæÏka cestného tunela – razená ãasÈ: 630 m
DæÏka cestného tunela – hæbená ãasÈ: 48 m
DæÏka evakuaãného tunela – razená ãasÈ: 630,5 m
DæÏka evakuaãného tunela – hæbená ãasÈ: 48 m
Celková dæÏka prieãnych priechodov: 80,5 m
V˘klenky signalizaãné SOS: 9 ks
V˘klenky pre hydranty cestného a evakuaãného tunela: 9 ks
PozdæÏny sklon tunela: 4 %
Maximálna hrúbka nadloÏia: 32,2 m
Plocha prieãneho prierezu v˘rubu – razenia: 104,6 m2

MnoÏstvo vykopanej horniny 
zo v‰etk˘ch úsekov v razenej ãasti: 92 100 m3

V˘kopy pred juÏn˘m aj severn˘m portálom: 66 653 m3

Zásypy pred juÏn˘m a severn˘m portálom: 36 396 m3

Celkové mnoÏstvo striekaného betónu SB 25: 29 514 m3

Celkové mnoÏstvo liateho betónu B 35, B 45, B 50: 26 712 m3

Celkové mnoÏstvo ocele: 2 520 t
VzdialenosÈ osí cestného a evakuaãného tunela: 30,7 m
Vonkaj‰ie gabarity cestného tunela: 12,7 x 9,0 m
·írka uÏitoãného typového prierezu: 11,2 m

z toho vozovka: 8,40 m
Jazdné pásy v tuneli: 2 x 3,5 m = 7,0 m,

boãné pásy: 2 x 0,7 m
V˘‰ka nad vozovkou v osi tunela: 6,55 m
Trieda cesty: S
V˘‰ka prejazdného profilu: 4,7 m
Zaãiatok realizácie: 11/2007
Ukonãenie realizácie: 11/2009

Tunel LALIKI
V˘stavba tunela v poºskej osade Laliki bola súãasÈou investiãnej
úlohy – Stavba r˘chlostnej cesty S-69 Bielsko-Bia∏a – ˚ywiec –
Zwardoƒ, úsek C2 Szare – Laliki. Tunelová ãasÈ predstavuje dve
rovnobeÏné banské diela: cestn˘ dvojsmern˘ tunel s dvomi jazdn˘mi
pruhmi, evakuaãn˘ tunel a ‰tyri prieãne spojovacie chodby medzi
tunelmi. Tunel bol budovan˘ Novou rakúskou tunelovacou metódou
(NRTM) s primárnou vonkaj‰ou vrstvou zo striekaného betónu 
a sekundárnou vnútornou vrstvou z betónovej zmesi. Celková dæÏka
cestného tunela je 678 metrov, z ãoho 630 metrov je razenou ãasÈou
a 48 metrov hæbenou ãasÈou. Evakuaãn˘ tunel má 630,5 metra raze-
nej ãasti a 48 metrov hæbenej ãasti.
Tunel pretína chrbát Sobczakovej stráne (766,3 m n. m.). Dielo sa na-
chádza len zhruba 5 km od slovensk˘ch hraníc.



Doprastav s vy‰e 58-roãnou históriou sa zaãal venovaÈ stavbám
tunelov a podzemn˘m stavbám v polovici deväÈdesiatych rokov po
rozhodnutí predstavenstva spoloãnosti na ãele s jeho predsedom Ing.
Ivanom ·estákom. UÏ v roku 1997 Doprastav dokonãil rekon‰trukciu
Ïelezniãného tunela Telgárt. V tom istom roku bol úspe‰n˘ v ponu-
kovom konaní na stavbu prieskumnej ‰tôlne Vi‰Àové pri Îiline, ktorá
bola najdlh‰ou tunelovou stavbou na Slovensku.
V súãasnosti sa Doprastav v úzkej spolupráci so spoloãnosÈou Metro-
stav podieºa napríklad v âeskej republike na stavebn˘ch prácach na
niekoºk˘ch tuneloch.

Dve ocenenia poºsk˘ch odborn˘ch ãasopisov:

Cena Tytan 2010 –
od ãasopisu „Geoin˝ynieria
drogi mosty tunele“.

Cena Stavba roka –
od ãasopisu Magazyn
Autostrady.
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