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KONFERENCE BETONÁŘSKÉ DNY 2016 V LITOMYŠLI
CONCRETE DAYS 2016 CONFERENCE IN LITOMYŠL

The 23rd annual conference Concrete Days 2016, which is
organised by the Czech Concrete Society of the Czech
Institution of Structural and Civil Engineers, traditionally inc-
luded the tunnels and underground construction section into
the programme. The tunnel-relating block of lectures contai-
ned, among others, even an invited foreign lecture by Dipl.-
Ing. Dr. mont. Robert Galler from the Montan university in
Leoben, Austria, on the theme “Dimensioning of tunnel linings
based on the results of flat jack tests” The selection of the
other lectures mirrored the state of the construction industry in
the Czech Republic, where the majority of the new constructi-
on of bridges or tunnels related to projects realised in Slovakia
or other European countries.      

Již 23. ročník konference Betonářské dny 2016, kterou pořádá
Česká betonářská společnost ČSSI, zařadil do svého programu
tradičně sekci tunelů a podzemních staveb. Pořadatelé zvolili pro
konání konference osvědčenou lokalitu v areálu zámku
Litomyšl. Tunelový blok přednášek obsahoval kromě čtyř
základních přednášek i vyzvanou zahraniční přednášku
prof. Dipl.-Ing. Dr. mont. Roberta Gallera z Montan univerzity
v rakouském Leobenu (obr. 1). Tématem přednášky s názvem
„Dimenzování tunelových ostění na základě výsledků Flat Jack
testu“ bylo seznámení účastníků konference s posledními
výsledky měření napjatosti sekundárního ostění dálničních tune-
lů uvedených do provozu před 30 až 40 lety. V rámci výstavby
druhých tunelových trub probíhá v Rakousku rozsáhlý výzkum

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 2/2016
TUNNEL AFTERNOON 2/2016

Ing. Bohuslav Stečínský (SŽDC, s. o.) připravil přednášku
Železniční tunely v současné síti SŽDC, s. o. Připomněl vývoj
železniční sítě a počty tunelů v jednotlivých obdobích – od 17
tunelů v roce 1850, až po 162 tunelů v roce 2016. V současné
době je jeden tunel ve výstavbě (Ejpovický) a v pokročilejším
stadiu přípravy se nachází dalších sedm projektů tunelů.

Po přestávce vystoupili Ing. Jaroslav Lacina (AMBERG
Engineering Brno, a. s.) a Ing. Martin Zlámal Ph.D. (VUT Brno
FAST) s tématem Sanace tunelů – technologie a materiály,
spárovací hmoty pro ostění. Seznámili posluchače s technologi-
emi a materiály používanými pro rekonstrukce tunelů (spárova-
cí hmoty) a uvedli jejich praktické využití.

Ing. Jaroslav Lacina v druhé části hovořil o rekonstrukci
Bohuslavického a Sedlejovického tunelu, o sanaci jejich zdiva
a také zmínil netypický příklad rekonstrukce, kdy pro drenáž za
rubem nové opěry byla použita sláma.

Ing. Michal Gramblička pokračoval s tématem Rekonstrukce
tunelů, kdy na trati Stříbro – Planá byly rekonstruovány tunely
Pavlovický a Ošelínský. Dále zmínil rekonstrukci Rigelského
tunelu na trati Liberec – Černousy, kde se vyskytly problémy
s podzemní vodou, a proto bylo přistoupeno k sanaci odvodňo-
vacích systémů nejkritičtějších tunelů na této trati.

Ing. Bohuslav Stečínský spolu s Ing. Grambličkou připravili
téma Výstavba železničních tunelů ražených NRTM a tunelo-
vacími stroji. Na promítnuté mapě tranzitních železničních kori-
dorů si mohli posluchači prohlédnout aktuální a připravované
stavby železničních tunelů. Největší pozornost byla věnována
výstavbě Ejpovického tunelu.

Poslední společně připravená přednáška Ing. Michala
Grambličky a Ing. Jiřího Velebila (SUDOP Praha a. s.) měla téma
Příprava vysokorychlostních tratí v ČR z pohledu tunelů,
odprezentoval ji Ing. Gramblička. Tyto tratě jsou vedeny přes
celé území ČR a jsou navrhovány v několika variantách s různým
množstvím tunelů, v současné době je vše ve fázi projektové pří-
pravy.

Celkem se Tunelářského odpoledne zúčastnilo přes 110 osob.
Jednotlivé prezentace jsou umístěny na webových stránkách
CzTA www.ita-aites.cz.

Ing. MARKÉTA PRUŠKOVÁ, Ph.D., CzTA ITA-AITES, z. s.

The Tunnel Afternoon 2/2016 on Railway tunnels, the present
and future was held on 9th November 2016. Eight lectures dedi-
cated to the history of the construction of railway tunnels and
the current condition of the tunnels were delivered during the
seminar. In addition, railway tunnel construction projects in
various preparation phases were introduced.

Dne 9. listopadu se konalo Tunelářské odpoledne 2/2016 na
téma Železniční tunely, současnost a budoucnost. Zahájil jej
předseda České tunelářské asociace Ing. Ivan Hrdina. Během
semináře zaznělo celkem osm přednášek, které se věnovaly jak
minulosti výstavby železničních tunelů, tak jejich současnému
stavu. Dále byly představeny projekty železničních tunelů
v různé fázi přípravy. 

Jako první vystoupil Ing. Michal Gramblička (SUDOP
PRAHA a. s.), který také celé Tunelářské odpoledne organizo-
val. Jeho přednáška s názvem Stručná historie výstavby želez-
ničních tratí na území Čech a Moravy a důležité milníky jejich
rozvoje se týkala historie železniční dopravy na našem území.
Připomněl, že první tratí na území Česka byla koněspřežná
železnice Linec – České Budějovice, zkušebně uvedena do pro-
vozu v září 1827. Další rozvoj se již ubíral směrem k parostroj-
ní železnici, kdy v roce 1839 byly zprovozněny první dva úseky
– Vídeň – Břeclav a Břeclav – Brno. Tato síť byla postupně roz-
šiřována a její součástí se stalo mnoho tunelů. Dalším milníkem
byl rok 1855. Po vydání koncesního zákona započalo budování
tratí soukromými těžařskými společnostmi, které značně stáva-
jící železniční síť rozšířilo. V roce 1906 a 1909 došlo k zestát-
nění soukromých drah a k další výstavbě (např. první elektrifi-
kovaná netramvajová trať Tábor – Bechyně). Pro období první
republiky je typické propojování směrem na Slovensko. Za
druhé světové války dráhy výrazně sloužily vojenským účelům.
Po druhé světové válce opět nastalo rozšiřování tratí, naopak
v 70. letech minulého století lze na některých místních drahách
spíš hovořit o jejich útlumu.

Následovala přednáška prof. Ing. Jiřího Bartáka, DrSc. (FSv
ČVUT Praha) Popis nejpoužívanějších „klasických“ metod
výs tavby tunelů. Posluchači si mohli osvěžit své znalosti v ob -
lasti historických i současných tunelovacích metod i jednotli-
vých tunelovacích soustav. Pan profesor uvedl i příklady tunelů
vztahujících se vždy k jednotlivým metodám. 
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zaměřený na životnost primárního ostění, hydroizolačních fólií
i kotev vyztužujících horninový prstenec v okolí výrubu. Díky
výstavbě tunelových propojek mezi nově raženými a již provo-
zovanými tunely je možné odebírat vzorky materiálů primární-
ho ostění a laboratorně zkoumat jejich kvalitu. V případě tunelu
Bosruck na dálnici A9 dokonce došlo v rámci rekonstrukce staré
tunelové trouby k jejímu přerubání v úseku poškozeném horni-
novým tlakem. K ověření únosnosti primárního ostění jsou pro-
váděny speciální testy měření napjatosti sekundárního ostění.
Podle výsledků výzkumu pravděpodobně v Rakousku dojde ke
změně přístupu k dimenzování sekundárního ostění a v návrzích
bude zohledněna i dlouhodobá únosnost primárního ostění. 

První přednáška s názvem „Tunel Považský Chlmec – pro-
jekt a realizace definitivního ostění“ Ing. Maříka z firmy
HOCHTIEF CZ a. s. informovala o optimalizaci a principech
návrhu sekundárního ostění tunelu Považský Chlmec na dálnici
D3 na Slovensku. Dimenzování ostění probíhalo na základě
výsledků geomonitoringu prováděného při ražbě a v 60 % délky
ražených úseků tunelu bylo použito nevyztužené ostění.
Příspěvek pojednával i o přípravě a realizaci sekundárního ostě-
ní a porovnával předpoklady projektu se skutečností. 

Druhou přednášku s názvem „Hloubené části tunelu Šibenik
na dálnici D1, Slovensko“ přednesl Ing. Bulejko z firmy ABM
Mosty a týkala se možnosti použití prefabrikovaných dílců pro
výstavbu hloubených úseků dálničních tunelů. Konstrukce hlou-
bených částí nového tunelu Šibenik poblíž města Levoča je
první realizací dálničního tunelu na Slovensku z prefabrikova-
ného klenbového systému. Příspěvek uváděl obecné informace
o tunelu a detailněji se pak zabýval především realizací hloube-
ných částí tunelu Šibenik z prefabrikátů. Stavba tunelu stejně
jako celého úseku D1 Jánovce – Jablonov probíhala v režimu
Žlutého FIDIC, tedy stylem „navrhni a postav“, který v České
republice není pro tento typ staveb obvyklý. 

Třetí příspěvek s názvem „Aplikace betonu vyztuženého roz-
ptýlenou výztuží, experimenty a modely“ Ing. Vítka z firmy
Metrostav a.s. již nepřímo pojednával o problematice spojené
s železničním tunelem Ejpovice. Beton s rozptýlenou ocelovou
výztuží kromě podružných konstrukcí (zejména podlah) nachází
uplatnění i v nosných konstrukcích a s výhodnou jej lze využít
pro segmenty tunelového ostění. Pro efektivní navrhování kon-
strukcí je potřebné sestavit dostatečně výstižný numerický
model. Nově sestavený algoritmus modeluje beton s rozptýlenou
výztuží jako dvoufázové prostředí, do něhož vstupují charakte-
ristiky betonu a rozptýlené výztuže odděleně. Materiálové

 charakteristiky pro numerický model lze získat z experimentu.
Vhodný je zejména test vytahování drátku z betonové matrice –
tzv. pull-out test. V rámci výzkumu popsaném v příspěvku byly
realizovány experimenty s drátky zabetonovanými na různou
hloubku a rovněž s různým odklonem. Realizované experimen-
ty, které jsou velmi ojedinělé, přinesly zajímavé výsledky, jež se
využijí jako vstup do dvoufázového numerického modelu.

V poslední přednášce „Zkušenosti z výroby prefabrikovaných
vláknobetonových tunelových segmentů pro Ejpovické tunely“
Ing. Staše a Schneidera se zástupci firmy Metrostav a.s. poděli-
li s účastníky konference o zkušenostech s prefabrikovanými
segmenty tunelového ostění poprvé v České republice vyztuže-
nými pomocí rozptýlené výztuže. Přednáška ukázala a popsala
specifika výroby prefabrikovaných dílců ostění, se kterými se
musel zhotovitel během téměř tříleté výroby vypořádat. 

Skladba přednášek nejen v tunelové sekci konference zrcadlí
stav stavebnictví v České republice. Převážná většina prezento-
vaných novostaveb mostů či tunelů se týkala staveb realizova-
ných na Slovensku, nebo v dalších státech Evropy. Tak nezbývá
než doufat, že profese spojené s výstavbou dopravní infrastruk-
tury v dalších letech přežijí i díky stavbám realizovaným v naší
republice a čeští odborníci nebudou odkázáni pouze na získání
práce v zahraničí.

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

Obr. 1 Prof. Robert Galler přednáší na Betonářských dnech 2016
Fig. 1 Professor Robert Galler delivering his lecture at the Concrete Days
2016 conference

foto / photo courtesy of Milan Senko

ČESKÁ REPUBLIKA
MODERNIZACE TRATI ROKYCANY – PLZEŇ 

Od poslední zmínky o ražbách Ejpovických tunelů urazila
„Viktorka“ slušný kus cesty ke svému cíli. Ode dne 27. 9. 2016,
kdy byly plně zahájeny ražby severní tunelové trouby, zvládla
do konce ledna 2017 již překonat metu ve vzdálenosti 1500
metrů. Po překonání úvodní geologicky komplikovanější části se
tunelovací stroj rozjel k úctyhodným výkonům, které v mnoha
případech přesahovaly hranici 30 metrů za den. Doposud nej-
vyšší dosažený denní postup byl pak dokonce 38 metrů. S při-
hlédnutím k plánovaným přestávkám, kdy se většinou jednalo

THE CZECH REPUBLIC

MODERNISATION OF ROKYCANY – PLZEŇ RAILWAY 
TRACK SECTION 

Since the previous mention of the excavation of the
Ejpovice tunnels, “Viktorka” TBM has covered a decent part
of its way to the aim. Since 27th September 2016, when the
excavation of the northern tunnel tube fully started, the TBM
managed to overcome the target distance of 1500 metres by
the end of January 2016. After overcoming the initial geolo-
gically more complicated part, the tunnel boring machine
started moving to reach respectable excavation rates, which

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




