
 

 

 

 

100 metrov tunela Višňové vyrazených 

 

Prvých sto metrov najdlhšieho slovenského tunela Višňové sa slovensko-

talianskemu konzorciu Salini Impregilo-Dúha podarilo vyraziť v časovom 

predstihu 

 

Višňové 25. júna 2015 – Slovensko-talianske konzorcium Salini Impregilo-Dúha  

oznámilo, že sa mu podarilo vyraziť prvých sto metrov tunela z obidvoch strán: 

„Oproti plánovanému harmonogramu sme dosiahli prvý zmluvný míľnik o týždeň skôr, 

namiesto 28. júna 2015 sme prvých 100 metrov ukončili v piatok 19. júna,“ uviedol 

Claudio Lautizi, generálny riaditeľ konzorcia Salini Impregilo-Dúha.  

 

Podľa Zmluvy o dielo uzatvorenej s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. je konzorcium 

povinné za ďalších 30 mesiacov preraziť obe tunelové rúry. „Celkovo ich bude mať tunel 

tri, z ktorých jedna už existuje,“ povedal Miroslav Remeta, majiteľ spoločnosti Dúha, 

a.s. V súčasnosti prebieha razenie tunela v troch zo štyroch čelieb (predná časť tunela).   

 

Tunel Višňové s celkovou dĺžkou viac ako 7,5 km bude najdlhším tunelom Slovenska a je 

súčasťou 13,43 km časti diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové - Dubná Skala budovanej 

konzorciom vedeným spoločnosťou Salini Impregilo. Výstavba je stanovená na 66 mesiacov, 

t. j. 5,5 roka od dátumu začatia prác (14. jún 2014).  V súčasnosti sú všetky nosné práce 

vykonávané podľa zmluvného harmonogramu a stavba by mala byť ukončená do 

konca roku 2019.  

 

Najvyššia povolená rýchlosť v tuneli bude 100 km/h. Maximálny sklon v tuneli bude 2,9%. 

Celkové klesanie od najvyššie položeného miesta v tuneli po východný portál dosiahne    

154 m. Prieskumná štôlňa bude zachovaná na účely odvodnenia horninového masívu a 

bude situovaná v strede medzi tunelovými rúrami.  

 

Podľa Ľubomíra Palčáka z Výskumného ústavu dopravného v Žiline sa vďaka tunelu Višňové  

a dobudovaním úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové - Dubná Skala skráti cesta zo 

Žiliny do Martina približne o 15 minút a  motoristi sa vyhnú zápcham pod hradom Strečno. 

„Na trase medzi Žilinou a Martinom sa po dobudovaní tunela a diaľnice významným 

spôsobom zníži dopravná nehodovosť,“ uviedol Ľ. Palčák.  

 

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Zmluvná cena 

stavby je 409 800 000 eur. Investorom je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. a zhotoviteľom 

stavby je „Joint venture“ Salini Impregilo – Dúha. 

 



 

 

 
Salini Impregilo je globálnym hráčom a lídrom v oblasti stavieb veľkých infraštruktúr, je to spoločnosť 
špecializujúca sa v stavebnej oblasti na výstavbu veľkých vodných diel a elektrární, je rovnako svetovým lídrom 
v stavbe železníc, systémov metra, ciest a diaľnic. Skupina pôsobí už viac ako 100 rokov a dnes pôsobí vo viac 
ako 50 krajinách, na piatich kontinentoch, s 34.400 zamestnancami. Na konci roka 2014 bol jej obrat 4.2 mld. € so 
zazmluvnenými objednávkami v hodnote 32 mld. €. Salini Impregilo Group so sídlom v Taliansku a je vedená na 
milánskej burze cenných papierov. 
(Borsa Italiana: SAL, Reuters: SALI.MI; Bloomberg: SAL.IM). Pre viac informácií, prosím, navštívte naše webové 
stránky www.salini-impregilo.com 
 
Spoločnosť DÚHA bola založená v roku 1989. V roku 1995 začala DÚHA zakladať spoločné podniky s investormi 
na rozvoj a prevádzkovanie ekologických závodov a získala vlastníctvo investičných projektov. V súčasnosti patrí 
spoločnosť medzi najväčšie slovenské stavbárske firmy. V súčasnosti realizuje veľké stavebné projekty napríklad 
rekonštrukciu električkovej trate v Košiciach v rámci projektu IKD, rekonštrukciu, nadstavbu a prístavbu Detskej 
fakultnej nemocnice v Košiciach, podieľa sa na výstavbe tunela Ovčiarsko v rámci projektu D1: Hričovské 
podhradie – Lietavská Lúčka, rekonštrukciu niekoľkých hasičských staníc, výstavbu verejnej kanalizácie a 
čistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí  a výstavbu diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná 
Skala, ako aj iné významné projekty. 

 

 

 

Pre viac informácií kontaktujte prosím:  

Mgr. Natalia Raslavská,  

PR Manažér Salini Impregilo Duha JV  
Tel. +421 917 163 235  

raslavska@mediacentral.sk  
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