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tunelu Rohtang mu opět nabídla rakouská společnost D2
Consult International GmBH, takže od svého současného
nástupu zde řídí celý projekt ze strany supervize (FIDIC –
Engineer). Měl by, mimo jiné, dozorovat vyražení zbývajících
1040 m kaloty převážně ve fylitech s vložkami křemenných
žil, případně částečně ve fylitických křemencích, přičemž pro-
rážka je plánována na říjen až listopad 2017.

(zpracováno podle podkladů dodaných 
Ing. Radkem Bernardem)

■ Zkouška dopravy tanků tunelem pod kanálem 
La Manche

Britové v závěru roku 2016 provedli zkoušky, které měly
prokázat předpoklad, že vojenské tanky lze dopravovat po
železnici tunelem pod kanálem La Manche. Do Francie bylo
úspěšně převezeno pět tanků. Ministerstvo obrany Spojeného
království vydalo prohlášení, že zkoušky byly dlouhodobě plá-
novány a nesouvisí se současným zvýšeným napětím
v Evropě.
■ Podmořský tunel pro kabely ve Velké Británii

V souvislosti s plánovanou výstavbou nové jaderné elektrár-
ny 3,4 GW se připravuje 22 km dlouhý tunel pod mořskou
zátokou Morecambe. Tunel by měl mít pr. 5 m a budou v něm
uloženy dva vysokonapěťové kabely pro 400 kV. Z bezpeč-
nostních důvodů a pro zajištění potřebné kapacity větrání bude
uprostřed zátoky nasypán umělý ostrůvek a z něj vybudována
šachta napojená na tunel. 

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ,
mila_novotny@volny.cz

O ražbě tunelu Rohtang byl přednesen příspěvek na konfe-
renci Podzemní stavby Praha 2016, ve kterém byl zmíněn
zatím největší problém ražeb, kterým byla poruchová zóna
Seri Nala zastižená ve směru od jižního portálu ve staničení
zhruba 2+000 až 2+460. Porucha, která byla vyplněna mixem
rozdrcených zemin a říčních oblázků až balvanů s velkými pří-
toky vody o vydatnosti až 100 l/sec, byla překonána na konci
roku 2015. 

Rok 2016 znamenal zatím nejúspěšnější období ve výstavbě
tunelu – zhotovitel ze směru od jižního portálu postoupil
v ražbě kaloty o 1685,55 m, přičemž maximální postup
217,1 m byl dosažen v měsíci dubnu. Razilo se převážně v kře-
mencích a křemenných fylitech. V podobných horninách,
vykazujících ovšem podstatně horší parametry, se razilo i ze
severu, kde od poloviny května 2016 do konce listopadu téhož
roku se postoupilo v kalotě o 564,4 m, takže celkový postup
ve zmiňovaném roce činil 2249,95 m, což je doposud nejlepší
roční výkon. 

Ten byl dosažen přes veškeré obtíže, které vyplývají z ražby
pod velmi vysokým nadložím (v loni až 1700 m). Například
v biotitických břidlicích jejich tlačivost způsobovala velké
deformace primárního ostění. Naopak v pevných křemenných
fylitech či magmatických rulách se často projevoval „Rock
Bursting“ a „Rock Spalling“ – tzn. odprysky a odlupování hor-
nin projevující se občas výraznými zvuky.

Na tuto stavbu se začátkem března 2017, po rok a půl dlou-
hé přestávce, vrátil Ing. Radek Bernard, který mezitím stihl
v loňském roce od března do prosince pracovat na supervizi
tunelů vysokorychlostní železnice v Číně. Další působení na

This year’s traditional international seminar on Sta -
bilisation, sealing and anchoring of ground mass and civil
engineering structures was held in the lecture hall of the VŠB
– Technical University of Ostrava on 16th and 17th February
2017. The seminar was attended by ca 130 guests from 4
countries. The total of 28 papers was read during the course
of the seminar. They were related first of all to applications of
sealing and reinforcing materials, anchoring and other stabi-
lisation elements used in mine and underground construction
engineering, in ensuring the stability of ground slopes and
rock walls, as well as in the field of foundation structures.     

Letošní ročník tradičního mezinárodního semináře Zpev -
ňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních
konstrukcí se konal v aule Vysoké školy báňské – Technické
univerzity v Ostravě ve dnech 16.–17. 2. 2017. V úvodu při-
vítali cca 130 účastníků ze 4 zemí odborní garanti semináře,
dále děkan Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, generální
sekretář České tunelářské asociace ITA-AITES a zástupce
Českého báňského úřadu. Celkem zaznělo v průběhu seminá-
ře 28 příspěvků týkajících se především aplikací těsnicích

a zpevňujících materiálů a dále kotevních a dalších stabili-
začních prvků v hornickém stavitelství, podzemním stavitel-
ství, při zajištění stability zemních svahů a skalních stěn
i v oblasti základových konstrukcí.

Neobvyklému konstrukčnímu způsobu zajištění stability
portálu tunelu Považský Chlmec s využitím želvy vetknuté
do pažící konstrukce byl věnován příspěvek autorů z firmy
HOCHTIEF CZ a. s. Pozornost jistě zasloužil i příspěvek
autorů z firmy Minova Bohemia s.r.o. a Minova International
Ltd., který představil možnosti využití dynamických a pod-
dajných horninových svorníků nejen pro využití v hlubinném
hornictví, ale i pro výstavbu tunelů ve složitých podmínkách.
Kolektiv autorů z firmy Metrostav a.s. prezentoval proble-
matiku aplikace plnoprofilové membránové PE izolace proti
průsakům v islandském tunelu Norðfjörður. Využitím injek-
tážní hmoty CarboPur WF při řešení eliminace přítoků vody
zastižených při ražbě podzemních děl nově rozšiřovaného
tepelného napaječe Libeň – Holešovice v Praze se zabývali
autoři z firmy Minova Bohemia s.r.o. Tato firma v rámci dal-
šího příspěvku představila nový produkt SuperEkoflex, který
je vzhledem ke svému vysokému stupni napěnění vhodný
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První část koordinoval Ing. Miroslav Kolečkář. Byly při-
praveny čtyři přednášky. Jako první seznámil Ing. Aleš
Merta (PUDIS a.s.) přítomné s Celkovou koncepcí Radlické
radiály a současným stavem přípravy. Zmínil historii pro-
jektu, průběh investorské přípravy, charakteristiku stavby
i novou koncepci. Svou přednášku shrnul přehledem časo-
vých milníků, kdy je teoretické zahájení stavby reálné nej-
dříve v roce 2019.

Ing. Lukáš Grünwald (SATRA, spol. s r.o.) pokračoval
s přednáškou Ražený tunel Radlice. Uvedl základní technické
parametry tunelu Radlice, podélný řez, situaci, vzorové příč-
né řezy a předpoklady jeho výstavby – je velká pravděpo-
dobnost zastižení krasových jevů.

Ing. Jan Panuška (Subterra a.s.) měl třetí přednášku
v pořadí na téma Realizace průzkumné štoly. Štola se začala
razit v roce 2014, do listopadu 2015 jí bylo vyraženo 850 m
a je situována v budoucí severní tunelové troubě. Dále bylo

The first of this year’s Tunnel Afternoon events was held
on 8th March 2017. It joined two circuits of lectures, so its
title was The Radlice Radial Road and Rock Blasting. The
Tunnel Afternoon was opened by Ing. Ivan Hrdina, the chair-
man of the Czech Tunnelling Association of the ITA-AITES.
Six lectures in total were prepared for the afternoon – four on
the Radlice Radial Road and two on the topic of rock blas-
ting. The Tunnel Afternoon was attended by an audience of
approximately 100 people. The individual presentations can
be found on the CzTA web pages www.ita-aites.cz

První letošní Tunelářské odpoledne, které se konalo 
8. března 2017, se od předchozích lišilo tím, že spojovalo dva
okruhy přednášek – jeho název byl Radlická radiála a Trhací
práce. Tunelářské odpoledne zahájil předseda České tunelář-
ské asociace ITA-AITES Ing. Ivan Hrdina.

Příspěvky zástupců firmy Swietelsky a firmy Maccaferri
Central Europe s. r. o. se zabývaly problematikou stabilizace
skalních stěn.

Zkušenosti s první aplikací nové dobývací metody chodba –
pilíř v podmínkách OKR prezentoval společný příspěvek
autorů OKD a. s. a Minova Bohemia s.r.o. Účastníky jistě
zaujal i příspěvek týkající se kotvení tlačné stolice pro reali-
zaci vyprošťovacího potrubí pro případný zával při zavedení
metody chodbicování v podmínkách Severočeských dolů –
pro účely kotvení byly využity samozavrtávací kotevní tyče
injektované nenapěňovací hmotou GEOFLEX. Na příspěvek
z minulého ročníku semináře, týkajícího se likvidace jámy
v bývalém dobývacím prostoru Zbýšov, navázal Ing. Kříž,
Ph.D. z firmy DIAMO, který prezentoval práce spojené
s budováním nových ohlubňových povalů na povrchu dalších
již dříve likvidovaných jam v tomto dobývacím prostoru.
S výsledky monitoringu chování frikčních svorníků v pod-
mínkách severočeských uhelných dolů, zejména s ohledem na
dlouhodobou pevnost ukotvení svorníkových tyčí, seznámil
účastníky semináře doc. Šňupárek z Ústavu geoniky AV ČR,
který zpracoval příspěvek společně s Ing. Starzycznym z fir -
my DSI Underground Multitex s. r. o. Řešením výchozí pro-
rážky v nízkých slojích OKD, dobývaných mechanizovanou
výztuží, se zabýval kolektiv autorů z firem OKD a.s. a Minova
Bohemia s.r.o.

Součástí semináře byly i příspěvky účastníků z polské uni-
verzity v Gliwicích. Příspěvky byly zaměřeny na problemati-
ku laboratorního testování propustnosti směsi jemnozrnné
zeminy a fluidního popílku, problematiku monitoringu infilt-
race dešťových srážek do podloží dopravních staveb a moni-
toringu negativních důsledků této nežádoucí infiltrace a dále
byly prezentovány výsledky laboratorních zkoušek aplikace
polyuretanových a organicko-minerálních adheziv pro těsnění
a zpevňování porušených hornin a betonových materiálů. 

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

Fakulta stavební VŠB – Technická univerzita Ostrava

především pro vyplňování volných prostor v podzemí. Použití
bazaltových sítí pro opravu drenážní štoly vodního díla Mo -
rávka prezentovali autoři z firmy AMBERG Engineering Brno,
a.s. Úspěšnou realizaci vztlakoměrných vrtů na hrázi akumu-
lační nádrže Homole (součást přečerpávací vodní elektrárny
Štěchovice II) s využitím hloubkového vrtání jádrovými vrtač-
kami v hloubkách přes 15 m a injektážních hmot, včetně nesté-
kavé pryskyřice Carbothix, představili ve svém příspěvku 
au toři z firmy Minova Bohemia s.r.o. a firmy BBC Šoun s.r.o.
Příspěvek kolektivu autorů z firem Subterra a.s. a Valbek, spol. 
s r.o. se zabýval, mimo jiné, nasazením nové generace moder-
ních geodetických prostředků od firmy AMBERG Engineering
Brno, a.s. při rekonstrukci tunelu v Teplicích nad Metují. 

S principy, využitím a výhodami Building Information
Modeling (BIM) v oblasti podzemního stavitelství seznámil účast-
níky semináře příspěvek autorů z firmy HOCHTIEF CZ a. s.

Firma SG-Geoinženýring s. r. o. prezentovala v rámci letoš-
ního ročníku semináře využití vodní suspenze elektrárenské-
ho popílku a cementu k sanaci podloží skladovací haly proti
termické aktivitě důlního odvalu situovaného v blízkosti
základových patek objektu. 

Sanací základové desky v podmínkách vysoké hladiny pod-
zemní vody s využitím systému dodatečně vlepených trnů
kolem sloupů injektovaných směsí GEOFLEX a CARBOPUR
WFA se zabýval příspěvek Ing. Dušičky z firmy LATNER
s. r. o. Praktické zkušenosti s využitím geobuněk pro vyztuže-
ní zemních těles prezentoval na příkladech pěti staveb kolek-
tiv autorů z firem Unigeo a.s., EDUGEOTECH s.r.o. a Fakulty
stavební VŠB-TU Ostrava. Využitím systému DYNAMAG
pro měření statického i dynamického namáhání předpjatých
železobetonových konstrukcí, včetně opěrných zdí a zemních
kotev, se zabývali autoři z firmy INSET s.r.o.

Aplikaci lanových kotev pro stabilizaci opěrné zdi na slo-
venské dálnici D1 se věnoval příspěvek autorů z firmy
Uranpres spol. s r.o. O aplikaci trvalých pramencových kotev
na třech objektech dálnice D8 v ČR (zářez v úseku Řehlovice,
pilotová stěna v úseku Dobkovičky, mostní opěry na estakádě
Prackovice) referovali autoři příspěvku z firmy Minova
Bohemia s.r.o.




