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souběžně pracuje 21 razicích strojů (EPBS). Toto světové prvenství
je neoddiskutovatelné. 

Prorážka prvního úseku proběhla na červené trase koncem dubna
2015.
■ Prorážka tunelu Steinbühl

Na novém úseku německé vysokorychlostní železnice mezi
Stuttgartem a Ulmem, který překonává švábskou křídovou pahorka-
tinu (Schwäbische Alb), je osm velkých tunelů – nejdelší z nich je
9468 m dlouhý tunel Filder a nejkratší je 3026 km dlouhý tunel
Feuerbach. Jako první z těchto osmi tunelů byl 6. listopadu 2015
proražen 4847 m dlouhý tunel Steinbühl, a to 6 měsíců před pláno-
vaným termínem.
■ Dokončení tunelářských prací na prodloužení trasy U5

v Berlíně
Od června 2013 do října 2015 razil bentonitový štít firmy

Herrenknecht o průměru 6,67 m dvě tunelové trouby délky 1620 m.
Ražba probíhala v centru Berlína pod historickými budovami
a řekou Sprévou i jejím kanálem ve velmi složitých geotechnických
podmínkách. Nadloží kolísalo od 17 do 5 m a hladina podzemní
vody byla 2 až 3 m pod terénem. Podstatným opatřením zajišťujícím
bezpečný průběh ražby bylo použití bentonitové suspense o vysoké
hustotě (HDSM=High Density Support Medium; 1,4 t/m3).
■ Tunel Götschka v provozu

Cesta z Dolního Dvořiště do Lince je opět rychlejší a bezpečnější.
V rámci rakouské rychlostní komunikace S10 byla v prosinci 2015
zprovozněna část 2, jejíž součástí je 4,4 km dlouhý tunel Götschka.
Jeho stoupající východní trouba má tři pruhy kvůli vyššímu podél-
nému sklonu.
■ Železniční tunel z Tibetu do Nepálu

Čína uvažuje o dlouhém tunelu pod Everestem, který by umožnil
prodloužit do Nepálu nedávno vybudovanou železnici z centrální
Číny do Tibetu. Cílem je postupné budování železničního spojení
Číny s Indií, které by propojilo dvě největší asijské ekonomiky.
O možnosti uvést do provozu železnici do Nepálu v roce 2020 hovo-
řil při návštěvě Káthmándú čínský ministr zahraničí. 
■ Tunel Eurasia proražen

Prorážka prvního silničního tunelu pod Bosporem v Istanbulu pro-
běhla v srpnu 2015. Bentonitový štít firmy Herrenknecht o průměru
13,66 m vyrazil v 16 měsících trasu 3,34 km v nesoudržných zvod-
něných sedimentech a v porušené skalní hornině. Navíc v nejnižším
bodu ražby bylo dno tunelu 106 m pod hladinou. Musela se vyřešit
výměna řezných nástrojů pod hydrostatickým tlakem až 11 barů
z vnitřku štítu, kde byl atmosférický tlak. Vyměnilo se asi 500 disků
a výměna jednoho trvala 2 až 3 hodiny. 

Nikdy dříve nebyl tunel tak velkého průměru vyražen v tak
extrémních podmínkách. Tunel prochází seizmicky aktivní oblastí,
proto byly v segmentovém ostění ve dvou místech zabudovány
prstence segmentů s poddajnými (pružnými) spárami (spoji).
Výroba a odzkoušení těchto segmentů včetně jejich spojů proběhly
v Japonsku.  

Zprovoznění tunelu se předpokládá ke konci roku 2016, kdy by
mělo po dvou dvoupruhových vozovkách umístěných nad sebou
denně projet asi 100 tis. automobilů. Vliv na automobilovou dopra-
vu v Istanbulu bude mimořádný. Průjezd novým dálničním úsekem
délky 14,6 km, jehož součástí je tunel Eurasia, zabere 15 min, při-
čemž dnes jízda mezi koncovými body nového úseku trvá 100 min.
■ Zvýšení dopravní kapacity tunelu Lötschberg

Z délky 34,6 km tunelu Lötschberg umožňuje 21 km pouze jed-
nokolejný provoz. Přitom ze severní strany je v úseku od Frutigenu
k Mitholzu druhá trouba v hrubé stavbě hotová. Protože se blíží
vyčerpání současné dopravní kapacity tunelu, plánuje se v roce 2016
zahájení prací na kompletním dokončení a provozním vybavení již
vyraženého úseku. 

■ První ražba TBM na rakouské části BBT zahájena
Na úseku Tufles – Pfons na rakouské části grandiózní stavby

Brennerského bázového tunelu (BBT) zahájil ražbu první TBM.
Montáž jeho přední části proběhla v montážní komoře velikosti
120x15x15 m, která se nachází 3,5 km v hoře a je dosažitelná přes
přístupový tunel Ahrental. Tím byl později přitažen v brennerském
údolí kompletně smontovaný závěs štítu. 

Řezná hlava o profilu 7,93 m zahájila ražbu patnácti km středního
(průzkumného) tunelu 26. září 2015.

Celkové informace o stavbě BBT byly uveřejněny v čísle 1/2015
časopisu Tunel.
■ Obě trouby tunelu Bosruck v provozu a další tunelové práce

na dálnici A9
Na rakouské dálnici A9 jsou od 19. října 2015 v provozu obě trou-

by 5,5 km dlouhého tunelu Bosruck. Jeho první trouba byla
v obousměrném provozu od roku 1983, druhá trouba byla zprovoz-
něna v létě roku 2013. Pak následovala důkladná rekonstrukce první
trouby. Tunel Bosruck je nyní jedním z nejlépe vybavených dálnič-
ních tunelů v Evropě. Mimo jiné je v něm instalován nově vyvinutý
akustický monitorovací systém. Speciální mikrofony zachycují
neobvyklé zvuky, například vznikající při srážce nebo prudkém brz-
dění aut. Dispečeři z řídicího centra mohou také pomocí instalova-
ných amplionů vydávat pokyny řidičům či jiným osobám nacházejí-
cím se v tunelu.

I u dalších tunelů budou postupně dobudovány druhé trouby. U čtyř
kratších tunelů směrem k Linci by se tak mělo stát koncem roku 2017,
pak bude následovat rekonstrukce starých trub a jednosměrný provoz
v obou troubách by měl začít koncem roku 2018.

Osm kilometrů dlouhý tunel Gleinalm na štýrském úseku A9 se
také dočká druhé trouby a zahájení jednosměrného provozu v jeho
obou troubách se plánuje na rok 2019.
■ Severo-jižní obchvat Stockholmu

Nový severo-jižní obchvat Stockholmu bude 21 km dlouhý,
z čehož 17 km povede v tunelech. První stavba obchvatu byla zahá-
jena v říjnu 2015 a zahrnuje především 7,2 km dlouhý tunel
Johannelund, který tvoří dvojice třípruhových tunelů včetně vjezdo-
vých a výjezdových ramp a 4 přístupové tunely. Doba výstavy první
ze šesti staveb obchvatu potrvá 6 let.
■ Provozní zkoušky Gotthardského bázového tunelu

Na základě povolení úřadů probíhají od 1. října 2015 provozní
zkoušky v Gotthardském bázovém tunelu. V listopadu a prosinci
2015 byla postupně zvyšována rychlost projíždějících souprav. Pro
zkoušky při maximální rychlosti 275 km/hod. je pronajata
z Německa speciální zkušební souprava ICE-S. Od konce února
2016 by měl probíhat zkušební provoz nákladních vlaků.

Asi 5000 zkušebních jízd tunelem se uskuteční do konce května
2016. Souběžně probíhá zaškolení vlakových posádek, údržbář-
ských čet a pracovníků řídicích středisek.
■ Pokračování stavby bázového tunelu Semmering povoleno

Jak jsme již dříve informovali, stavba bázového tunelu
Semmering (SBT) byla zdržena námitkami proti kladnému výsled-
ku EIA, které byly vzneseny v prosinci 2013. Výtky směřovaly na
nedostatečnou kvalifikaci některých řešitelů technických otázek,
nedostatky řešení hlukové prevence a údajně nevhodné použití
skládky Longsgraben.

Nejvyšší rakouský správní soud ale v květnu 2015 rozhodl, že
vydaná povolení pro stavbu jsou platná a stavba může pokračovat.
Následně byly znovu zahájeny práce na úseku tunelu Gloggnitz, ale
práce na dalších úsecích se plně rozvinou až v roce 2016.
■ Na stavbě metra v Dauhá pracuje 21 tunelovacích strojů 

Pouštní emirát Katar byl v září 2015 zapsán do Guinnessovy
knihy rekordů, protože na stavbě metra v jeho hlavním městě Dauhá
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The Těšnov tunnel is located relatively close to the centre of the
capital city of Prague, in close proximity to the Vltava River flow.
The construction of this tunnel commenced in 1977. The tunnel
was inaugurated in 1980. The closeness of the Vltava River caused
the tunnel inundation in 2002; TUNEL journal issue No 2/2003
informed about the development of the flood and the subsequent
rehabilitation of the tunnel structure before its reopening to traffic.
At the end of 2015, the Těšnov tunnel technological equipment was
upgraded within the framework of the Transport operational pro-
gramme, which was co-funded from the European Union means.
Because of the fact that the tunnel is located relatively close to the
city centre, one of client’s conditions was that the impact of con-
struction operations on urban traffic was minimised.          

Tunel Těšnov se nachází poměrně blízko centra hlavního města
Prahy, v těsné blízkosti toku řeky Vltavy, a to na jejím pravém
břehu. Stavba tohoto tunelu byla zahájena v roce 1977 a současně
s ní bylo stavebně rekonstruováno nábřeží Ludvíka Svobody. Do
provozu byl tento tunel uveden v roce 1980.

Blízkost řeky Vltavy způsobila zaplavení tunelu v roce 2002, ke
kterému došlo krátce po jeho první rekonstrukci. O průběhu záplav
a následné obnově tunelové stavby před jejím znovuuvedením do
provozu referoval časopis Tunel ve svém čísle 2/2003, str. 34 až 36. 

Na konci roku 2015 byla v rámci operačního programu Doprava,
spolufinancovaného z prostředků Evropské unie, realizována
modernizace technologického zařízení v Těšnovském tunelu.
Podle zadání Technické správy komunikací hlavního města Prahy
ji realizovala společnost ELTODO, a.s.

Práce byly realizovány v poměrně krátké době – v říjnu 2015
a celkem zabraly 6 týdnů, přesně od 22. 10. do 29. 11. Protože tunel
leží poměrně blízko městského centra, tak jednou z podmínek
objednatele bylo minimalizovat dopad stavebních prací na městský
provoz. Práce většinou probíhaly pouze v jedné uzavřené tunelové
troubě a druhou tunelovou troubou byl veden obousměrný provoz.
Celková uzávěra tunelu byla provedena pouze dvakrát a v součtu
trvala pouhých 6 dní. Při minimální rozloze plochy pro zařízení

staveniště to kladlo vysoké nároky na koordinaci prací, organizaci
odvozu demontovaného vybavení a zásobování stavby.

Nejvíce viditelnou částí rekonstrukce z pohledu řidiče je instala-
ce vodicího osvětlení do tunelových trub. Tento systém usnadňuje
řidičům orientaci zejména v nočních hodinách a za snížené viditel-
nosti, protože podzimní mlhy od blízkého říčního toku se zde často
vyskytují. V případě požáru vozidla v prostorách tunelové trouby
a zadýmení vnitřního prostoru vodicí osvětlení rovněž usnadní
osobám únik ze zasaženého prostoru.

Modernizován byl rovněž komunikační systém SOS skříní, které
nyní obsahují stejné uživatelské panely, jaké jsou použity v SOS
skříních tunelového komplexu Blanka. Nové kamery s vysokým
rozlišením připojené i do městského kamerového systému, elektro-
nická požární signalizace, nové nosné kabelové konstrukce
z nerezového materiálu, nahrazení žárovkové technologie světel-
nými zdroji LED u proměnného dopravního značení, montáž
a zapojení senzorů měření vzduchu v tunelových troubách, systém

MODERNIZACE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ TUNELU TĚŠNOV V ROCE 2015
UPGRADING TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF TĚŠNOV TUNNEL IN 2015 

Obr. 1 Rozváděč a antény interaktivního systému
Fig. 1 Switchboard and aerial of the interactive system 

■  Variabilní tunelovací stroj na rozšíření metra 
v Kuala Lum pur, Malajsie
Ražba tunelových úseků nové linky metra pod centrem Kuala

Lumpuru bude probíhat ve značně proměnlivých geotechnických
podmínkách. Velký problém představují zkrasovatělé vápence, ve
kterých hrozí nepředvídatelný únik (ztráta) pažící suspenze před řez-
nou hlavou. Proto Herrenknecht zkonstruoval tunelovací stroj, který
může pracovat ve čtyřech módech: uzavřený EPB; uzavřený EPB
s přídavným použitím bentonitu; bentonitový štít s normální (níz-
kou) hustotou suspenze a dtto s vysokou hustotou suspenze
(HDSM). Tyto módy překlenují mezeru mezi zeminovými a ben -
tonitovými štíty. Ve všech čtyřech módech se rubanina z pracovní
komory odtěžuje pomocí šnekového dopravníku. 
■ Prorážka prvního tunelu na nové trati Janov – Milán

Rýnsko-alpský železniční koridor má propojit námořní přístavy
u Severního moře s přístavem Janov u moře Středozemního. A právě
pod centrem Janova byl v červenci 2015 proražen první 600 m dlou-
hý tunel Campasso na budoucí vysokorychlostní trati mezi Janovem
a Milánem. Její první úsek severním směrem od Janova bude 57 km
dlouhý, z čehož 37 km budou tvořit tunely.
■ Vyhodnocení soutěže ITA-AITES 2015

Jak jsme již dříve informovali, ITA-AITES vyhlásila v devíti kate-
goriích soutěž projektů, které byly realizovány od ledna 2013 do
února 2015. V listopadu 2015 oznámil v podzemním výzkumném
pracovišti Hagerbach prezident ITA, že do soutěže se přihlásilo přes
110 projektů z celého světa. V kategorii největších podzemních

 staveb zvítězil istanbulský tunel Eurasia. Seznam vítězných projek-
tů je na: https://awards.ita-aites.org/winners.html.
■ Mimořádný projekt přečerpávací hydroelektrárny v Chile

V roce 2016 má být zahájena první stavba souboru staveb přečer-
pávací vodní elektrárny (PVE) o výkonu 300 MW, která bude pro-
pojena s novou 600 MW fotovoltaickou elektrárnou. Lokalita stav-
by je u pacifického pobřeží v severní části Chile a má vhodnou mor-
fologii terénu. Za asi 600 m širokým rovinatým pobřežním pásem je
strmý útes výšky přes 700 m, za kterým se nachází náhorní planina
pouštního charakteru. V ní byla vytipována přirozená deprese, ve
které se plánuje vybudovat horní nádrž PVE. Jako spodní nádrž
bude sloužit Tichý oceán. 
■ Zajištění stávající hladiny podzemní vody při stavbě metra

v Kodani
V rámci stavby nové okružní linky kodaňského metra délky 15,5 km

musí být vyhloubeno 21 šachet hlubokých až 40 m. Jejich průměrný
půdorysný rozměr je asi 65x20 m a slouží pro vybudování stanic
metra, případně jako startovací a koncové šachty pro tunelovací stroje. 

Hloubení šachet se neobejde bez čerpání podzemní vody, což by
ale způsobilo snížení hladiny podzemní vody v jejich okolí. Tím by
se ohrozilo mnoho historických staveb v centru města, které jsou
založené na dřevěných pilotách. K udržení původní hladiny pod-
zemní vody byl vybudován systém umělé infiltrace vody čerpané při
hloubení šachet.

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ, 
mila_novotny@volny.cz
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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

KONFERENCIA TUNELY A PODZEMNÉ STAVBY 2015 V ŽILINE
CONFERENCE TUNNELS AND UNDERGROUND CONSTRUCTION ŽILINA 2015 

ZPRÁVY Z TUNELÁŘSKÝCH KONFERENCÍ / NEWS FROM TUNNELLING CONFERENCES

Obr. 2 Noční komplexní zkoušky před uvedením tunelu do provozu 
Fig. 2 Nighttime comprehensive tests prior to the tunnel opening to traffic

foto/photo courtesy of D. Skácel, Eltodo

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. 
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