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The conference on Tunnels and Underground Construction Žili-
na 2015, which was prepared by the Slovak Tunnelling Association
in collaboration with the Czech Tunnelling Association, was held
from 11th to 13th November 2015 in Žilina. With the participants
number of 374 it became from this point of view the most successful
event organised by the STA. The interest of students was also high.
The conference was held under the auspices of Mr. Ján Počiatek, the
Minister of Transport, Construction and Regional Development, and
Mr. Juraj Blanár, the chairman of the autonomous region of Žilina,
who personally attended the conference opening meeting, where he
gladly remembered his original profession of a tunnel engineer.
Within the framework of the conference opening, longtime nestors of
Slovakian tunnel engineering and the STA - Ing. Juraj Keleši,
Ing. Jozef Frankovský and Ing. Štefan Choma accepted acknowled-
gements of their contribution. Over 40 lectures were delivered during
the two conference days. On Friday the 13th November 2015, techni-
cal excursions visited construction sites of motorway tunnels in the
surroundings of Žilina – the Višňové tunnel, the Považský Chlmec
tunnel and the Ovčiarisko and Žilina tunnels.       

V dňoch 11. – 13. 11. 2015 sa v Žiline konala konferencia, ktorú
pri pravovala Slovenská tunelárska asociácia v spolupráci s Čes kou
tunelárskou asociáciou Tunely a Podzemné stavby 2015.

Záujem odbornej verejnosti prekonal očakávania organizátorov
a konferencia sa s počtom účastníkov 374 stala z tohto pohľadu naj-
úspešnejšou akciou organizovanou STA. Vysoký bol tiež záujem
študentov, ktorých sa na konferencii zúčastnilo 79 zo všetkých rele-
vantných fakúlt v rámci SR a ČR.

Konferencia sa konala pod záštitou ministra dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja pána Jána Počiatka a predsedu Žilinského
samosprávneho kraja pána Juraja Blanára, ktorý sa osobne zúčast-
nil otvorenia konferencie, pričom si rád spomenul na svoje pôvod-
né povolanie tunelového inžiniera. V rámci úvodu odznelo 
množstvo poďakovaní za podporu pri príprave konferencie a najmä

osobné poďakovanie dlhoročným nestorom  slovenského tunelo-
vého staviteľstva a STA – Ing. Jurajovi Kelešimu, Ing. Jozefovi
Frankovskému a Ing. Štefanovi Chomovi.

Počas prvých dvoch konferenčných dní bolo prezentovaných
viac ako 40 prednášok v tematických okruhoch: 

•  Navrhovanie a realizácie podzemných stavieb
•  Sanácia a rekonštrukcia podzemných stavieb
•  Geotechnický prieskum a monitoring
• Bezpečnosť podzemných stavieb, vrátane požiarnej 

bez  pečnosti
•  Zmluvné vzťahy a manažment rizík
V prvý deň konferencie sa uskutočnil aj spoločenský večer, ktorý

poskytol priestor na množstvo zaujímavých stretnutí a rozhovorov
o súčasnosti a budúcnosti tunelového staviteľstva na Slovensku.
V rámci neho sa podarilo aj zaujímavé stretnutie všetkých bývalých
a aj súčasného predsedu STA – Ing. Juraja Kelešiho, Ing. Pavla
Kusého, Ing. Róberta Turanského a Ing. Mi loslava Frankovského.

V piatok 13. 11. 2015 sa uskutočnili odborné exkurzie na rozosta-
vané diaľničné tunely v okolí Žiliny – tunel Višňové, tunel Považský
Chlmec a tunely Ovčiarsko a Žilina. Každý z nich má svoje špecifi-
ká z pohľadu realizácie a umiestnenia na trase diaľnic, ktoré malo
možnosť vidieť a porovnávať takmer 160 účastníkov exkurzii. 

Po skončení prednáškovej časti konferencie sa konalo Valné
zhromaždenie STA, na ktorom boli prezentované predchádzajúce
aktivity a hospodárenie STA a zároveň bola hodnotená aj prebie-
hajúca konferencia. Členovia STA vyjadrili spokojnosť s priebehom
konferencie a prezentovali víziu pravidelnejšieho konania podujatí,
ktoré prinesie možnosť širokej výmeny názorov v rámci odbornej
verejnosti.  

Ďakujeme prípravnému výboru, partnerom konferencie ako aj
všetkým zúčastneným za aktivity počas prípravy a konania konfe-
rencie.

Ing. VIKTÓRIA CHOMOVÁ
predsedníčka prípravného výboru konferencie
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Obr. 2 Noční komplexní zkoušky před uvedením tunelu do provozu 
Fig. 2 Nighttime comprehensive tests prior to the tunnel opening to traffic
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detekce a vyhodnocování ADR nápisů na vozidlech s ne -
bezpečným nákladem nemusejí být běžnému účastníkovi pro-
vozu na letmý pohled zřejmé. Může však objevit antény inter-
aktivních systémů (obr. 1), umístěné u tunelových portálů. Ten -
to poprvé v České republice  použitý systém zprostředkuje,
pokud se vozidlo s příslušným technickým vybavením nachází

v blízkosti Těšnovského tunelu či přímo v jeho prostorách,
obousměrnou výměnu informací mezi vozidlem a řídicím systé-
mem tunelové stavby, a to s minimální časovou prodlevou.
Aktuální informace o omezení provozu či poruše vozidla jsou
vzájemně vyměňovány v reálném čase.

Pod povrchem stavby zůstalo spolehlivě ukryto nové vysoko-
kapacitní datové propojení optickým kabelem propojující řídicí
systém této stavby s dispečinky řízení dopravy a technologie.
A také nové programové vybavení řídicího systému, bez které-
ho by nebylo možné toto nově dodané technické vybavení plno-
hodnotně využívat.

Před opětovným otevřením do provozu byly provedeny kom-
plexní zkoušky, které ověřily správnou funkci celého systému.
Firma KBK Fire při nich využila studeného kouře (obr. 2).

Lepší než statické fotografie je zhlédnutí krátkých videozázna-
mů, které nemohou být umístěny v tištěné verzi časopisu, ale jsou
pro zájemce dostupné na oblíbeném serveru youtube. První část
dostupná po zadání odkazu https://youtu.be/ BFmsZGuLbRo
zobrazuje průběh šíření kouře tunelovým tubusem. Druhé krátké
video na odkazu https://youtu.be/tcPEjVWWXsI ukazuje, jak roz-
dílná rychlost proudění vzduchu řízená řídicím systémem spoleh-
livě zabraňuje nežádoucímu průchodu kouře ze zasažené do neza-
sažené tunelové trouby při otevřených propojovacích dveřích. 

Ing. JIŘÍ ŠTEFAN, StefanJ@eltodo.cz, ELTODO, a.s.
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The third Tunnel Afternoon was held on the 4th November
2015, with the topic of the Ejpovice tunnels. The excursion to
the Ejpovice tunnels construction site took place in the mor-
ning; lectures were delivered in the afternoon. Ing. Michal
Gramblička (SUDOP Praha a.s.) presented his lecture first. He
summarised the history of the Ejpovice tunnels construction
preparation and spoke about design variants and the consulting
engineer’s supervision from consulting engineer’s point of
view. Ing. Jiří Velebil (Metroprojekt Praha a.s.) summed up the
division of construction lots, basic data on the construction and
spoke about the detailed design for the southern tunnel tube
and the solution to the entrance and exit portals. Ing. Milan
Majer (the Railway Infrastructure Administration, state organi-
sation) delivered his lecture on the EPBM excavation from
project owner’s point of view. Ing. Martin Srb (3G Consulting
Engineers, s.r.o.) focused himself on the work of project ow -
ner’s advisor. Ing. Lubor Šmíd and Ing. Aristoitelis Caravanas
described the course of the EPBM tunnelling from the point of
view of the supervising engineer. Ing. Martin Staš (Metrostav
a.s.) presented his knowledge gained from designing, testing
and producing the final lining – steel fibre reinforced concrete
segments. Ing. Štefan Ivor (Metrostav a.s.) acquainted the pre-
sent guests with lots of interesting observations from the pre-
vious course of the tunnelling operations and outlined even the
outlook for the nearest future. In the conclusion, Ing. Tomáš
Ebermann, Ph.D. (GEOtest, a.s.) presented information on the
system and results of geotechnical monitoring, which proceeds
continually during the construction.

Dne 4. listopadu 2015 proběhlo třetí Tunelářské odpoledne,
jehož tématem byly Ejpovické tunely. Z důvodu konání exkur-
ze se odpolední přednášky uskutečnily v plzeňském hotelu
Primavera.

Zájem o exkurzi byl veliký, polovinu z původně přihláše-
ných 40 osob bylo nutné bohužel odmítnout. Na stavbě přiví-
tal účastníky vedoucí projektu ražených tunelů Ing. Štefan
Ivor. Po krátkém úvodu a vybavení všech do podzemí se lidé
přesunuli pomocí  speciálního vozítka k tunelovacímu stroji
Viktorii. Vzhledem k tomu, že právě neprobíhaly ražby, ale
vyměňovaly se řezné nástroje, mohli účastníci zahlédnout
i prostor odtěžovací komory v razicí hlavě. Dále všichni prošli
celý stroj a ti, kdo v rámci předchozích exkurzí navštívili stav-

bu prodloužení metra V.A, mohli porovnat rozdíl ve velikosti
strojů. 

Přednáškovou část zahájil Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.,
který celé Tunelářské odpoledne připravoval. Jako první vy -
stoupil Ing. Michal Gramblička (SUDOP Praha a.s.). Věnoval
se historii přípravy stavby tunelů Ejpovice a mluvil
o variantách výstavby a autorském dohledu z pohledu projek-
tanta. Poté Ing. Jiří Velebil (Metroprojekt Praha a.s.) shrnul
rozdělení stavebních objektů, základní údaje o stavbě a hovořil
o realizační dokumentaci pro jižní tunelovou troubu a o řešení
vjezdových a výjezdových portálů. Připomněl i základní prin-
cipy pro ukládání jednotlivých segmentů a poskytl řadu dal-
ších informací. Ing. Milan Majer (SŽDC, s.o.) připravil před-
nášku o ražbě pomocí EPBM z pohledu investora. Velmi zají-
mavou pasáží byla historie přípravy výstavby od roku 2002
s připomenutím mnoha závažných a pro stavbu vymezujících
okamžiků především z oblasti legislativy a přístupu úřadů.

Nad rámec pozvánky proběhla přednáška Ing. Martina Srba
(3G Consulting Engineers, s.r.o.), který se soustředil ve svém
výkladu na činnost poradce investora. Posledními řečníky
první části byli Ing. Lubor Šmíd a Ing. Aristotelis Caravanas
se svými příspěvky o průběhu ražeb EPBM z pohledu technic-
kého dozoru stavby. Promluvili například o probíhající kon-
trole tunelů, pořizování, zpracovávání a vyhodnocování dat při
použití různých metod sledování průběhu stavby.

Po přestávce následoval Ing. Martin Staš (Metrostav a.s.)
s poz natky z návrhu, zkoušení a výroby definitivního ostění –
segmentů z drátkobetonu. Ing. Štefan Ivor (Metrostav a.s.)
sdělil přítomným mnoho zajímavých postřehů z dosavadního
průběhu ražeb a nastínil i výhledy do nejbližší budoucnosti.
Na závěr vystoupil Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D. (GEOtest,
a.s.) s před náškou o systému a vý sledcích geotechnického
monitoringu, který probíhá nepřetržitě během výstavby.

Celkem se Tunelářského odpoledne zúčastnilo více než 60
osob. Vzhledem k tomu, že přednášky byly pořádány mimo
Prahu, lze tento počet považovat za velmi příznivý. Jednotlivé
prezentace jsou umístěny na webových stránkách CzTA
www.ita-aites.cz.

Ing. MARKÉTA PRUŠKOVÁ, Ph.D., 
pruskova@ita-aites.cz

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2015
TUNNEL AFTERNOON 3/2015

ČESKÁ REPUBLIKA
MODERNIZACE TRATI ROKYCANY – PLZEŇ 

V posledních měsících končícího roku 2015 a v prvních
dnech roku 2016 procházela Viktorie (konvertibilní tunelova-
cí stroj pro měkké a tvrdé horniny) prostředím komplikova-
ných geologických podmínek s nízkým nadložím. Ražby
v tomto úseku se podařilo úspěšně zvládnout díky pečlivé pří-
pravě a v předstihu provedených opatřeních, mezi které patři-
ly konstrukce z monolitických podzemích stěn pro bezpečný
vstup stroje do připravené odtěžovací komory a bezpečnostní
překlenutí místní komunikace (ulice Hlavní) mostním provi-
zoriem. 

THE CZECH REPUBLIC

MODERNISATION OF ROKYCANY – PLZEŇ RAILWAY 
TRACK SECTION 

During the last months of the ending year 2015 and the first
months of 2016, Viktorie (a convertible tunnel boring machine for
soft and hard rock) passed through an environment formed by
complicated geological conditions with a low overburden. The
contractor managed to cope with the excavation of the tunnel
successfully thanks to thorough preparation and measures imple-
mented in advance, among them structures from cast-in-situ diap-
hragm walls for the safe entry of the machine into the pre-prepared
extraction chamber and a safety crossing over a local road (Hlavní
Street) by a temporary bridge. 

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE
CURRENT NEWS FROM THE CZECH AND SLOVAK UNDERGROUND CONSTRUCTION 
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