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tunelu z kamenného řádkového zdiva. Do provozu byl tunel ofi-
ciálně uveden v srpnu 1879 (zprovoznění traťového úseku),
v roce 1974 byla trať elektrifikována. Až do roku 1988 byl
AKWT s délkou 4205 metrů nejdelším železničním tunelem
v Německu.

Hlavní obsah rekonstrukce spočívá v zabudování nového defi-
nitivního ostění z vodonepropustného železobetonu do původní
obezdívky AKWT. Za tímto účelem byla stávající zděná klenba
plošně reprofilována, minimální tloušťka nového definitivního

ostění je nyní 40 cm. Dno tunelu bylo prohloubeno o cca 1,5 m
a stávající nefunkční systém odvodnění byl nahrazen novým.
Oba historické, památkově chráněné portály s kamennými orli-
cemi byly zachovány a bude provedena jejich sanace.

V současné době (konec října 2016) jsou všechny hlavní sta-
vební činnosti na projektu AKWT prováděné společností
Subterra a.s. (VP07, hrubá stavba) v souladu se smluvním har-
monogramem dokončeny. Ražba spodní klenby a profilace stá-
vající obezdívky byla dokončena v květnu 2016, betonáž defini-
tivní obezdívky v tunelu v srpnu 2016, hloubená část severního
portálu v Cochemu v září 2016 a sanace klenby vč. injektáže
vrchlíku a kompletace odvodňovacího systému tunelu v říjnu
2016. Aktuálně probíhá na stavbě odstraňování drobných vad
a nedodělků a likvidace zařízení staveniště. Paralelně s činností
Subterra a.s. byla dalším zhotovitelem zahájena realizace pevné
jízdní dráhy (VP08), po které bude následovat montáž trakčního
vedení, technologií a zabezpečovacího zařízení tunelu.
Zprovoznění tunelu AKWT je plánováno v červnu 2017. 

Ing. JAN VINTERA, jvintera@subterra.cz, 
Subterra a.s.

Ostrava ve spolupráci s dalšími vysokými školami a výzkumnými
organizacemi v rámci České i Slovenské republiky. Dlouholetým
odborným garantem konference je prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. 

Odborné zaměření konference bylo dosti široké a reagovalo i na
některé nové směry v oblasti rozvoje a vývoje geotechniky.
Hlavními tématy letošního ročníku konference byly:

•  nové technologie a materiály v geotechnickém a hornickém
stavitelství; 

•  pokrokové metody zakládání staveb a progresivní stavební
konstrukce;

•  aktuální problémy podzemního a dopravního stavitelství;
•  environmentální geotechnika a hydrogeologie (sesuvy,

výsypky, protipovodňové hráze, odkaliště, zaplavovaná
území, šíření kontaminantů);

The already 15th Geotechnics Conference was held under the
auspices of the Czech and Slovak tunnelling associations in Horní
Smokovec in the High Tatras from 21st to 22nd September 2016.
The technical focus of the conference was quite wide, even res-
ponding to some new directions for the development of the geo-
technics. The total of approximately 140 attendees from the
Slovak and Czech Republics and abroad took part in the confe-
rence.

V termínu 21.–22. září 2016 se konal pod záštitou České
i Slovenské tunelářské asociace v Horním Smokovci ve Vysokých
Tatrách již 15. ročník konference Geotechnika. Konference je
pořádána každé dva roky firmou ORGWARE pod vedení
Ing. Badíkové a Fakultou stavební VŠB-Technické univerzity

Obr. 4 Definitivní obezdívka v tunelu AKWT – pohled z portálu v Cochemu 
Fig. 4 Final lining in the AKWT tunnel – a view from the portal in Cochem

foto / photo courtesy of Ing. Jiří Patzák

Obr. 3 Portál v Cochemu – tunel AKWT
Fig. 3 Portal in Cochem – the AKWT tunnel

foto / photo courtesy of Ing. Jiří Patzák

15. ROČNÍK KONFERENCE GEOTECHNIKA 
15TH GEOTECHNICS CONFERENCE
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v oblasti Hřenska (Maccaferri Central Europe, STRIX
Chomutov), stability zářezu na trase R1 Nitra západ –
Tekovské Nemce (STU Bratislava, ORGWARE), stability
železničního zářezu v úseku Devínska Nová Ves – Zohor
(STU Bratislava, Prodex), stability svahových těles v rozši-
řovaném úseku slovenské dálnice D1 Bratislava – Trnava
(Amberg Engineering Slovakia). V oblasti stability svahů
jistě zaujal, mimo jiné, příspěvek španělských autorů z firmy
3S Geotecnia y Tecnologia, přednesený dr. Torresem, prezen-
tující problematiku stanovení zemního tlaku na flexibilní
membrány 3STUTOR Reinforced a 3STUTOR Punctual vy -
užívané ke stabilizaci svahů.

Zajímavou problematiku založení mostních opěr pomocí
vyztužené zeminy s uvažováním návrhu vyztuženého zemi-
nového bloku v souladu s britskou návrhovou metodikou
Tieback Wedge přednesl zástupce kolektivu autorů z firmy
GEOMAT Slovakia. Monitoringem mostních konstrukcí
a jejich podloží se zabýval příspěvek prof. Hully a Ing.
Badíkové. Faktorům, určujícím spolehlivost monitoringu
pomocí plochých tlakových buněk, a odpovídajícím experi-
mentálním ověřením byl věnován příspěvek autorů z Fakulty
stavební VŠB-TU Ostrava. 

Další část příspěvků byla směrována do oblasti podzemní-
ho a hornického stavitelství. V oblasti tunelových staveb byla
pozornost věnována problematice výstavby tunelu Povážský
Chlmec (Ing. Mařík, HOCHTIEF CZ a. s.), rekonstrukci
tunelu v Teplicích nad Metují, dokumentující, mimo jiné,
úspěšné využití moderních geodetických prostředků nové
generace firmy Amberg Technologies v procesu výstavby
(Dohnálek a kol., Subterra a.s.) a dále inovativnímu spojení
betonových segmentů tunelového ostění v oblasti propojek
pomocí trnů (patent firmy Metrostav a.s.). Nestandardním
návrhem realizace stanice metra v Praze pomocí protlačová-
ní velké hranaté konstrukce s využitím unikátního anti-třecí-
ho systému Ropkins, který dosud nebyl v podmínkách ČR
využit, se zabýval ve svém příspěvku kolektiv autorů z firmy
METROPROJEKT Praha a.s.

Příspěvky kolektivu autorů Katedry geotechniky a pod-
zemního stavitelství Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava byly
zaměřeny do oblasti analýzy velikosti podpůrného tlaku na
čelbu tunelu, dále na analýzy dlouhodobého vývoje teplot
v ostění tunelu Klimkovice, seismického namáhání ostění
tunelu, experimentálních zkoušek svorníkové výztuže s důra-
zem na vazbu mezi kotevním prvkem a horninou, triaxiálních
testů výsypkových materiálů z lomu Bílina v severních
Čechách, geotechnických aspektů dynamických účinků
dopravy i analýzy horninového prostředí ve vztahu k instala-
ci vrtaného tepelného výměníku. 

V dalších příspěvcích byla prezentována problematika hor-
nické geotechniky – monitoring napěťových změn ve velkých
hloubkách a výsledky terénních zkoušek svorníkové výztuže
v podmínkách severočeských uhelných dolů (Ústav geoniky
AV ČR). 

V rámci konference proběhly rovněž dvě firemní prezenta-
ce – prezentace firmy IDEA RS o možnostech využití soft-
waru MIDAS GTS k modelování úloh z oblasti geotechniky
a podzemního stavitelství a prezentace firmy Minova
Bohemia s.r.o. týkající se aplikace silikátové živice Geoflex
v geotechnice a dopravním stvitelství. Ing. Koníček, Ph.D.,
vice prezident Mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin

•  energetická geotechnika (geotermální energie, energetické
geotechnické konstrukce, zásobníky energetických produktů
apod.);

•  geotechnický monitoring a riziková analýza v geotechnice;
•  vybrané problémy inženýrské geologie, geomechaniky

a geofyziky;
•  výuka geotechniky na vysokých školách.
Celkem se konference účastnilo cca 140 účastníků ze

Slovenské a České republiky i ze zahraničí.
Po zahájení konference následoval blok přednášek o výuce

geotechniky i vědecko-výzkumné činnosti na katedrách geo-
techniky na vysokých školách v ČR i SR. Z přednesených
příspěvků vyplynulo, mimo jiné, že se všechny vysoké školy
potýkají v současné době s úbytkem zájemců o studium tech-
nických oborů včetně studia geotechniky. Vysoké školy ve
spolupráci s firmami realizují různé aktivity ke zvýšení
zájmu o studium tohoto oboru. Samostatný studijní obor
Geotechnika v bakalářské, magisterské i doktorské formě
studia lze v současné době studovat v rámci ČR i SR pouze
na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava, na ostatních vysokých
školách je geotechnické zaměření součástí šířeji zaměřeného
oboru Konstrukce a dopravní stavby. 

Nad budoucností geotechniky na Slovensku i ve světě se
zamýšlel ve svém příspěvku Ing. Tóth (Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.), který poukázal na vzrůstající význam geo-
techniky ve světě i její nové směry například v oblasti získá-
vání geotermální energie. Autor rovněž seznámil účastníky
konference i s výzkumnými aktivitami mladých geotechniků,
které byly prezentovány na evropských konferencích mla-
dých geotechnických inženýrů EYGEC.

V úvodní sekci konference vyvolal diskusi příspěvek
doc. Rozsypala, který se věnoval problematice geotechnic-
kých rizik a norem. Autor prezentoval názory týkající se pod-
mínek využívání zrušených norem, a to především v praxi
stále citované zrušené normy ČSN 731001. V příspěvku bylo
zdůrazněno, mimo jiné, že identifikace a kvantifikace geo-
technických rizik předpokládá spolupráci inženýrských geo-
logů a geotechniků. 

Příspěvek prof. Hully a kolektivu STU Bratislava se věno-
val problematice vypovídací schopnosti výsledků vodních
tlakových zkoušek při kontrole kvality injektážních prací těs-
nicích prvků přehrad Čierny Váh a Liptovská Mara. Vlivem
změny hydrorežimu na stabilitu odkališť sanovaných pomocí
vedlejších energetických produktů se zabýval příspěvek
kolektivu autorů firmy INSET s.r.o. Se stavbou experimen-
tální tlakové zátky hlubinného úložiště radioaktivních odpa-
dů, která byla realizována v rámci evropského projektu
DOPAS v Regionálním výzkumném podzemním centru
Josef, a realizovanými výzkumnými aktivitami v dané aktu-
ální oblasti seznámila účastníky konference Ing. Dohnálková
(SÚRAO). Problematikou výzkumných aktivit v podzemní
laboratoři BUKOV (550 m pod povrchem), spojených s pra-
cemi na vývoji úložiště radioaktivního odpadu v ČR, se zabý-
val příspěvek kolektivu autorů z firem SÚRAO a DIAMO. 

Značná část příspěvků byla věnována problematice stabili-
ty přírodních (zeminových i skalních) i antropogenních
svahů (násypy, zářezy) a jejich sanaci – byla prezentována
problematika sanace skalních stěn podél komunikace v oblas-
ti Čertovy doliny (Minova Bohemia s.r.o.), podél přístupové
komunikace k přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně (SG-
GEo inženýring, ČEZ, STRIX Chomutov), skalních masivů
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ko-výzkumnou činnost a přispějí tak ke kvalitnější, spolehli-
vější a ekonomičtější realizaci staveb. 

doc. RNDr. EVA HRUBEŠOVÁ, Ph.D., 
eva.hrubesova@vsb.cz, 

Fakulta stavební VŠB-Technická univerzita Ostrava

ISRM, podal rovněž informaci o činnosti této organizace
a o připravované konferenci EUROCK 2017 v Ostravě. 

Organizátoři konference doufají, že oba dva konferenční
dny přinesly každému účastníkovi nové poznatky, informace
a zkušenosti, byly inspirativní pro další praktickou i vědec-

tunelového rozpletu. Druhá přednáška firmy Jäger Bau se
týkala ražby vodovodního přivaděče na ostrově Kréta pomocí
TBM o průměru 4,93 m. Ražba probíhala ve vápencích
s velmi dobrými výsledky, kdy nejlepší týdenní výkon dosáhl
140 m (za 6 pracovních dní) a nejlepší denní výkon byl
34,3 m. Komplikace nastaly až při neočekávaném zastižení
jeskyně velkých rozměrů, jejíž průchod vyžadoval mimořád-
ná opatření. Po dlouhých diskusích a hledání vhodného tech-
nického řešení se zhotovitel rozhodl v jeskyni navršit z ruba-
niny zpevněný val, kterým tunelovací stroj prošel a pokračo-
val v ražbě. Příspěvek popisoval technické i smluvní problé-
my a jejich řešení. Poslední přednáška firem BeMo
Tunnelling a Morgan Sindal poukazovala na mimořádná
logistická opatření při zajištění dopravy pro odvoz rubaniny
a zásobování stavebním materiálem při ražbě tunelů úseku
C510 stavby Crossrail v centru Londýna. Mimořádná až para-
lyzující opatření byla věnována zajištění bezpečnosti obyvatel
při dopravě v ulicích Londýna. Příspěvek se dále zabýval
technologickým postupem konvenční ražby tunelu s předraže-
nou pilotní štolou a sledováním dlouhodobých deformačních
projevů na povrchu území. 

Že BIM není jen hudbou daleké budoucnosti, ale stále běž-
nější praxí, ukázal blok přednášek, jejichž autory byli nejen
zástupci projekčních kanceláří, ale i zhotovitelných firem
a investora. Zásadní informace padla v přednášce Heinze
Ehrbara z německých drah, který seznámil přítomné se strate-
gií standardizovat BIM v procesu projekční přípravy, výstav-
by i správy dopravních staveb německých drah do roku 2020.
Celý přechod na BIM probíhá ve třech etapách. První etapa
byla ukončena v listopadu 2015 a stanovila vize, cíle, strate-
gii a definovala první pilotní projekty. Druhá etapa bude
ukončena v červnu 2017 a jejím cílem je vyhodnocení výsled-
ků pilotních projektů a jejich přínosu pro snížení investičních
nákladů, zpřehlednění financování velkých staveb, upřesnění
harmonogramů výstavby, eliminaci kolizních míst a zohled-
nění ekologických aspektů. Ve třetí fázi bude dále celý proces
přechodu precizován. Po ukončení třetí fáze v předpokláda-
ném termínu 12/2020 bude projektování a výstavba umožně-
na pouze firmám, které jsou schopny poskytovat požadované
plány a informace v procesu BIM. V současné době již
v tomto režimu běží na území SRN 12 velkých železničních
projektů. Jedná se o stavby ABS/NBS Karlsruhe – Basel (RB
Südwest), projekt Stuttgart – Ulm, ABS 46/2 Emmerich –
Oberhausen (RB West), RRX Rhein–Ruhr-Express (RB
West), ABS Stendal – Ülzen (RB Südost), Feh mam belt -
querung (RB Nord), 2. Gleisausbau Homburger Damm (RB
Mitte), ABS Berlin – Dresden (RB Ost), Hamburg – Altona
(RB Nord), 2. S-Bahn Stammstrecke München (RB Süd),
Hannover Hauptbahnhof a Köln-Nippes ICE Werk. Názvy
staveb jsou uvedeny bez překladu, aby si případný zájemce

Two important geotechnical conferences were held in
Austrian Salzburg in the traditional autumn time – the 10th

Austrian Tunnel Day and the 65th Geomechanical Col lo -
quium. Hundreds of professionals from Europe and even more
distant countries gathered in the conference venue. The
Austrian Tunnel Day was dominated by three fundamental
themes – special challenges of current large projects, the
application of the BIM to tunnelling projects and the already
traditional relationships in the process of construction betwe-
en the project owner and contractor from the aspects of the
project owner, contractor firms and lawyers. The Geo -
mechanical Colloquium was traditionally opened by the cha-
irman of the Austrian Society for Geomechanics, Prof. Wulf
Schubert. The first block of lectures was dedicated to large
tunnel construction projects in Austria. The programme pro-
ceeded by a theme on the use of geothermal energy in the con-
struction of tunnels and gaining it from deep underground
structures. The papers dealt both with particular projects and
the experience from already realised underground constructi-
on projects and with purely theoretical considerations on gai-
ning energy from several kilometres deep boreholes. Other
lectures dealt with geomechanical aspects in the mining
industry, both on the ground surface and underground. All
geomechanical colloquium papers were traditionally publis-
hed in the fifth issue of Geomechanics and Tunnelling journal.
The papers presented at the Austrian Tunnel Day will be
reprinted in the sixth issue of the same journal, which will be
published before the end of 2016.   

V tradičním podzimním termínu se konaly v rakouském
Salzburgu hned dvě významné geotechnické konference.
Shodou okolností obě slavily svá jubilea. Jednalo se 10.
Rakouský tunelářský den a 65. Geomechanické kolokvium.
Do místa konání se sjely stovky odborníků z Evropy i vzdále-
nějších zemí, aby se seznámili s novinkami ve světě tunelů
a geotechniky obecně. Rakouský tunelářský den se koná vždy
po dvou letech a tomu letošnímu dominovala tři základní
témata: Zvláštní výzvy aktuálních velkých projektů, využití
BIM v tunelových stavbách a již tradiční vztahy při výstavbě
mezi objednatelem a dodavatelem z pohledu investora, zhoto-
vitelských firem a z hlediska právníků. 

V úvodu prezident rakouské ITA-AITES pan Wolfgang
Stipek představil účastníkům konference národní aktivity této
organizace a seznámil přítomné s výhledem do budoucna.
V druhé přednášce prof. Robert Galler informoval o aktivi-
tách světové organizace ITA-AITES. 

V bloku týkajícím se aktuálních velkých projektů byl
v první přednášce firmy Porr představen projekt Stuttgart21
na příkladu tunelů Ober- a Untertürckheim. Jedná se o kon-
venčně ražené tunely velkých profilů a ražbu podzemního

KONFERENCE 10. RAKOUSKÝ TUNELOVÝ DEN A 65. GEOMECHANICKÉ KOLOKVIUM V SALZBURGU
10TH AUSTRIAN TUNNEL DAY CONFERENCE AND 65TH GEOMECHANICAL COLLOQUIUM IN SALZBURG 
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Další příspěvky pojednávaly o železničních tunelech „tunelové-
ho řetězu“ St. Kanzian ve velmi složitých geotechnických pod-
mínkách a o druhém nejdelším tunelovém systému Koralmské
dráhy – „tunelovém řetězu“ Granitztal. Příspěvek o ražbě druhé
tunelové trouby dálničního tunelu Gleinalm popisuje alternativní
řešení ražby tunelu pomocí NRTM, které zhotovitel uvedl
v nabídce z důvodu zvýšení hospodárnosti stavby a větší bezpeč-
nosti ve stanovení investičních nákladů. Poslední příspěvek
z bloku velkých tunelových projektů se týkal ražby kaverny
a tunelů přečerpávací elektrárny Obervermuntwerk II. 

Celý odpolední program byl věnován využití geotermální ener-
gie při výstavbě tunelů i jejího získávání z hlubokých podzemních
děl. Příspěvky se zabývaly jak konkrétními stavbami a zkušenost-
mi z již realizovaných podzemních staveb, tak čistě teoretickými
úvahami o získávání energie z vrtů hloubky několika kilometrů.
Toto téma se na geomechanickém kolokviu objevilo již vícekrát
a od teoretických úvah se využívání geotermální energie čím dál
více přesouvá do praxe. 

Páteční dopoledně bylo věnováno geomechanickým aspektům
v hornictví, a to jak na povrchu území, tak pod zemí. Téma „TBM
– očekávání a skutečnost“ vzbudilo vysoký zájem účastníků
a zajistilo velký počet posluchačů až do samého konce konferen-
ce. Příspěvky hodnotily zkušenosti z ražeb tunelů pomocí TBM.
Jednalo se o velmi zajímavé projekty jako například ražbu jedno-
kolejných tunelů pro železnici v úseku Unterinntal (stavební oddíl
H3-4) pomocí hydroštítu, ražbu tunelu Wienerwald,
Gotthardského bázového tunelu nebo tunelů zelené linky metra
Doha. Blok přednášek zakončila opět pódiová diskuse na téma
současně běžících TBM tunelových projektů v Rakousku. Letošní
ročník tunelového dne i geomechanického kolokvia byl mimořád-
ně zajímavý a nabitý informacemi o velkolepých tunelových pro-
jektech. V porovnání se situací v oblasti podzemních staveb
v České republice se výstavba tunelů nedaleko našich hranic jeví
jako nedosažitelný sen. Všechny příspěvky geomechanického
kolokvia vyšly tradičně v pátém čísle časopisu Geomechanics and
Tunnelling. Příspěvky rakouského tunelového dne budou přetiště-
ny v šestém čísle téhož časopisu, které vyjde do konce roku 2016. 

Ing. LIBOR MAŘÍK, libor.marik@hochtief.cz, 
HOCHTIEF CZ a. s.

mohl snáze vyhledat o těchto úsecích potřebné informace. Ve
druhé přednášce se autoři ze zhotovitelské firmy ZÜBLIN již
zabývali možnostmi aplikace a přenositelnosti zkušeností s BIM
v oblasti podzemních staveb na liniové dopravní stavby, digitali-
zací procesů výstavby s použitím BIM a integrací dat vznikajících
při realizaci podzemních staveb do jediného systému. Poslední
přednáška tohoto bloku připravená zástupci projekční kanceláře
iC Consulenten se zabývala nasazením BIM v projekční praxi.
Společně pak přednášky symbolicky ukázaly, že systém může být
funkční pouze v případě, kdy je celý proces zahájen již v době
projekční přípravy stavby, pokračuje při její realizaci a následně
slouží investorovi při správě a údržbě díla za provozu. 

Smluvním vztahům při výstavbě tunelů byl věnován zbytek
konference a téma bylo řešeno formou moderované pódiové
diskuse, které se účastnili zástupci projektanta, zhotovitele
i investora. 

Geomechanické kolokvium s číslem 65 zahájil tradičně předse-
da Rakouské geotechnické společnosti prof. Wulf Schubert. První
blok přednášek čtvrtečního dopoledne byl věnovaný velkým tune-
lovým projektům v Rakousku. První dvě přednášky se týkaly
bázového tunelu Semmering délky 27,3 km, jehož výstavba byla
zahájena v květnu 2016 a první zkušenosti z výstavby již umož-
ňují porovnání předpokladů zadávací dokumentace a skutečně
zastižených podmínek během výstavby. Jedná se o železniční
tunel, který tvoří dvě jednokolejné tunelové trouby, tunelové pro-
pojky vzdálené max. 500 m a zhruba v polovině tunelu situovaná
nouzová stanice se dvěma větracími šachtami hloubky cca 400 m
pro zajištění čerstvého vzduchu a odvod znečistěného vzduchu
v případě požáru. První příspěvek se zabývá geotechnickými
poměry v trase tunelu, principy stanovení geotechnické prognózy
v zadávací dokumentaci, která byla vytvořena v duchu normy
ÖNORM B2203, díl 1 a 2. Dále popisuje rozdělení trasy tunelu na
horninové typy a jejich parametry a geotechnické plánování pro
potřeby realizace stavby podle směrnice ÖGG pro geotechnické
plánování. Kromě portálu Gloggnitz je tunel ražen ještě z přístu-
pových míst Göstritz, Fröschnitzgraben a Grautschenhof. Ve dru-
hém příspěvku již byly popisovány konkrétní podmínky úseku
tunelu SBT2.1 – tunel Fröschnitzgraben a speciální řešení hloube-
ní šachet se speciálním systémem odtěžování rubaniny a dopravy
osob do podzemí.

ze zkušebního provozu Brusnického, Dejvického a Bubenečského
tunelu (TKB).

Jako první vystoupil Ing. František Polák (SATRA spol. s r. o.)
s přednáškou Zkušební provoz TKB – doprava. Připomněl rozsah
TKB, který nepředstavuje pouze samotné tunely, ale množství
tramvajových tratí, nových komunikací, rekonstrukcí komunikací
a inženýrských sítí, dva nové mosty a dva parky. Prezentoval
vývoj intenzit dopravy v tunelech a změny na ovlivněné povrcho-
vé komunikační síti, kde se uvedení tunelů do zkušebního provo-
zu v naprosté většině případů projevilo pozitivním způsobem. Na
některých povrchových komunikacích však došlo ke zhoršení
dopravních podmínek, v těchto případech upozornil na navrhova-
ná opatření.

Následovala přednáška Monitoring tunelů a vliv stavby na život-
ní prostředí, kde se Ing. Alexandr Butovič (SATRA spol. s r. o.)
věnoval rozsahu a technickým řešením monitoringu prováděného

The first Tunnel Afternoon event in 2016 (a series of lectures
organised by the Czech Tunnelling Association) took place on 14th

September 2016. Its theme was titled The Blanka complex of tun-
nels, one year after. A total of five lectures were delivered during
the seminar. They gathered the knowledge gained until now from
the trial operation of the Brusnice, Dejvice and Bubeneč tunnels.
The lecturers dedicated themselves to the trial operation of the
Blanka complex of tunnels from the aspect of the traffic and the
tunnel equipment, tunnel monitoring and the environmental
impact of the project, the automatic operation of the ventilation
system and the operational safety in this complex of tunnels.   

Dne 14. září proběhlo první Tunelářské odpoledne v tomto roce
na téma Tunelový komplex Blanka, rok poté. Zahájil jej předseda
České tunelářské asociace Ing. Ivan Hrdina. Během semináře
zaznělo celkem pět přednášek, které shrnovaly dosavadní poznatky
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provozní vzduchotechniky a plnění podmínek stavebního povole-
ní, kde u portálů Malovanka, Prašný most a Letná je nařízen
„nulový“ výnos znečišťujících látek.

Nakonec přednesl Ing. Alexandr Butovič prezentaci Ing. Lukáše
Rákosníka Bezpečnost provozu v TKB. Nejprve shrnul všechna
opatření stavebního, dopravního, technologického a organizační-
ho charakteru, která přispívají k zajištění bezpečnosti provozu
v tunelech. Dále upozornil na legislativní předpisy, které řeší před-
mětnou problematiku. V další části přednášky podrobně seznámil
s druhy, výskyty a četnostmi jednotlivých mimořádných událostí
a způsobem jejich detekce. Nakonec seznámil se závěry z cvičení
IZS, která proběhla v dubnu a červnu 2016.

Celkem se Tunelářského odpoledne zúčastnilo přes 70 osob.
Jednotlivé prezentace budou umístěny na webových stránkách
CzTA www.ita-aites.cz.

Ing. ALEXANDR BUTOVIČ, SATRA, spol. s r. o., 
Ing. MARKÉTA PRUŠKOVÁ, Ph.D., CzTA ITA-AITES, z. s.

při zkušebním provozu. Jedná se celkem o pět druhů měření, které
mají spojitost s ověřováním spolehlivosti definitivních konstrukcí
a vlivem tunelů na režim podzemních vod. Dosavadní výsledky
neukazují na nestandartní chování žádné z konstrukcí. Dále popsal
výsledky měření vlivu stavby na životní prostředí, měření kvality
vypouštěných vod, měření imisí a hluku.

Dále připravil Ing. Miroslav Sýkora (SATRA spol. s r. o.) téma
Zkušební provoz TKB – technologie. Jednalo se o základní infor-
maci o vyhodnocení funkčnosti jednotlivých technologických
prvků a upozornil na vybrané zajímavosti – sekundární napájení
tunelu, automatický kamerový dohled, požár v technologickém
centru 6, apod.

Poté pokračoval Ing. Jan Pořízek (SATRA spol. s r. o.) s před-
náškou Automatický provoz systému větrání TKB. Představil
systém provozního větrání tunelů a seznámil účastníky
Tunelářského odpoledne s výsledky ročního vyhodnocení provo-
zu vzduchotechniky. Ve své přednášce se soustředil na popis změn
v řídicím systému tunelů v návaznosti na vyhodnocení režimu

republiky. O současné výstavbě dálničních tunelů na Slovensku
informoval zástupce NDS a. s. Ing. Peter Schmidt, aktuální stav
v koncepci řízení tunelového provozu přednesl zástupce ŘSD ČR
Mgr. František Rainer. Pověřená osoba podle NV č. 264/2009 Sb.
Ing. Aleš Lebl informoval o bezpečnosti provozu v tunelech
v České republice s ohledem na provozní a investiční náklady.
Dipl. Ing. Petr Pospíšil ze Švýcarska přednesl zajímavou přednáš-
ku o větrání silničních tunelů. Závěrem bylo konstatováno, že
konference přinesla množství nových informací o bezpečnostních
opatřeních, výrobcích a přístupech sledujících zvýšení bezpečnos-
ti provozu v silničních a dálničních tunelech.

Ing. MIROSLAV NOVÁK, METROPROJEKT Praha a.s.

The 5th International Conference on Fire Protection and Safety
in Tunnels was held in Rožnov pod Radhoštěm from 13th to 14th

September 2016. The conference was attended by representatives
of companies engaged in the field of technological equipment for
road tunnels in the Czech and Slovak Republics. The conference
provided a lot of new information about safety measures, products
and approaches pursuing the aim of increasing operational safety
in road and motorway tunnels.  

Ve dnech 13. 9.–14. 9. 2016 proběhl v Rožnově pod Radhoštěm
V. ročník mezinárodní konference požární bezpečnost tunelů
2016. Konference se zúčastnili zástupci firem zabývajících se
technologickým vybavením silničních tunelů z České a Slovenské

KONFERENCE BEZPEČNOST PROVOZU V SILNIČNÍCH TUNELECH 2016
OPERATIONAL SAFETY IN ROAD TUNNELS CONFERENCE 2016

ČESKÁ REPUBLIKA
MODERNIZACE TRATI ROKYCANY – PLZEŇ 

Letní období na projektu výstavby Ejpovických tunelů bylo ve
znamení přípravných prací pro ražbu severní tunelové trouby.
Bylo třeba rozebrat tunelovací stroj na transportovatelné části,
převézt je z výjezdového portálu zpět na vjezdový a opětovně
smontovat. Současně byly nejzatíženější díly (řezná hlava, šne-
kový dopravník či segmentový podavač) repasovány. 

Zároveň s pracemi strojními probíhaly i práce stavební na
vjezdovém portálu. Pomocí popílkového stabilizátu byla přitíže-
na pilotová stěna, dokončeny betonáže ploch a kolíbky, přelože-
na trasa pásového dopravníku.

Za velkého zájmu veřejnosti jí byl 10. 9. 2016 v rámci dne
otevřených dveří představen celý projekt. Zájemci měli možnost
projít si celou délku jižní tunelové trouby a prohlédnout si kom-
pletní tunelovací stroj Viktorie.

Ve čtvrtek 22. 9. 2016 se Viktorie znovu zabořila do země,
čímž zahájila ražbu severního tunelu. Během prvního měsíce se

THE CZECH REPUBLIC

MODERNISATION OF ROKYCANY – PLZEŇ RAILWAY 
TRACK SECTION 

The summer season was in the sign of preparation work operations
for the excavation of the northern tunnel tube at the project on the con-
struction of the Ejpovice tunnels. It was necessary to dismantle the tun-
nel boring machine into transportable components, transport them from
the exit portal back to the entrance portal and reassemble them. At the
same time the most burdened components (the cutterhead, screw con-
veyor or the segment erector) were refurbished.      

The civil engineering work operations on the entrance portal procee-
ded simultaneously with the mechanical work operations. The pile wall
was surcharged by means of stabilising fly ash, the casting of concrete
surfaces and the cradle was finished and the belt conveyor route was
relocated.    

The entire project was introduced to the public within the framework
of the Doors Open Day on 10th September 2016, meeting great interest.
Interested people had the opportunity to walk throughout the length of
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