PRERAZENIE TUNELA VIŠŇOVÉ - DUBNÁ SKALA V BLÍZKOM ČASE
Skupina členov Baníckeho spolku Spiš, pod vedením predsedu Ing. Vladimíra Klauča dňa 31.
júla 2018 sa zúčastnila prehliadky razby tunela Višňové - Dubná Skala pri Žiline. Fáranie do
tunela sa uskutočnilo pod vedením konateľa URANPRES, s. r. o., Ing. Jána Jaška a vedúceho
banských prác Ing. Jozefa Valka, ako i ďalších pracovníkov uvedenej firmy. URANPRES, s. r. o., robí
raziace práce z východnej strany v dvoch súbežných rúrach – tubusoch a raziace práce sú vo
vzdialenosti 4 200 m od ich zaústenia. Do prerazenia a vzájomného stretnutia sa s raziacou skupinou
zo západnej strany v čase návštevy chýbalo 140 m. Celkovou dĺžkou tunela 7,46 km bude najdlhší
diaľničný tunel na Slovensku.
Ing. Jaško a Ing. Valko na samom začiatku skupinu informovali o projekte tunela, technických
parametroch razby, postupoch razby, vystužovaní úsekov narušených hornín, zabezpečení vyrazeného
obvodu tunelových rúr striekaným betónom. Ďalej to boli vŕtacie a trhacie práce, ako aj odpratanie
uvoľnenej horniny. Na otázku budúceho odvodňovania tunela bola daná odpoveď zaujímavého
technického riešenia, a to využitie vyrazenej prieskumnej chodby, ktorá bola vyrazená nižšie, pod
úrovňou tunelových rúr. Pre odborníkov zaujímavé riešenie.
Po sfáraní boli navštívené pracoviská – čelby obidvoch rúr tunela. Bolo zaujímavé pozorovať pohyb
a prácu veľkých strojov a zariadení ako sú vŕtací stroj, nakladač a veľkoobjemové nákladné autá –
dumpre , ale hlavne pracovníkov umne ovládajúcich tieto mohutné stroje a zariadenia. Sú to baníci
z klasických banských prác, ktorí sa rýchlo naučili riadiť tieto stroje pri razbe veľkého profilu (100120 m2) banských diel.
URANPRES, s. r. o., je transformovaný bývalý prieskumný závod Uránového prieskumu v Spišskej
Novej Vsi, ktorý prežil krízu likvidácie baníctva na Slovensku a preorientoval časť svojho výrobného
programu práve na razbu tunelov. Robí geologický prieskum, vrtné práce, stavebné a strojárenské
práce. Zamestnáva v priemere 250 - 300 pracovníkov a je jedným z mála spišských organizácii, ktorý
využíva talent, praktické vedomosti a vytrvalosť spišských baníkov. To, že URANPRES, s. r. o., je
zdatná a odborná firma a odvádza dobrú banskú prácu svedčí aj to, že za 26 rokov svojej existencie
robila raziace banské práce, okrem Slovenska v Česku, Nemecku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku
Fínsku a v Čiernej Hore v rôznom horninovom prostredí a ekologických podmienkach.
Z toho je možné urobiť záver, že URANPRES, s. r. o., a spišský baníci dokážu úspešne uplatniť
banícky talent, húževnatosť a vytrvalosť. K tomu všetkému je možné dodať, že im prajeme veľa
„baníckeho šťastia“.
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