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congress took place on the second day. Technical excursions to under -
ground construction sites in Switzerland were organised on Thursday.
The attendance at this congress exceeds 800 guests as a standard; the
colloquium was attended by ca 350 guests. Even though it is a national

The Swiss Tunnelling Society (the FGU) held the traditional Swiss
Tunnel Congress (the STC) from 30th May to 1st June 2017. The con-
gress programme commenced by the Col loquium with the main focus
on “Rehabilitation and Upgrades of Transport Tunnels”. The all-day

po praktické aplikace při povrchovém i podzemním využití horninového
masivu jak v oblasti těžby surovin, tak v oblasti podzemního stavitelství. 

Pořadatelé zvolili netradiční místo pro uspořádání konference, a to
multifukční auditorium GONG v Dolní oblasti Vítkovic, které doplnili
pro účely společenského večera o prostory kongresového hotelu Clarion.

Sympozia se zúčastnilo 250 delegátů ze 39 zemí celého světa, kteří ve
sborníku konference publikovali 152 článků recenzovaných dvěma nezá-
vislými recenzenty na témata z oblasti vlastností hornin, testování hornin
v laboratoři a in-situ, projektování podzemních děl, dynamických jevů
v horninovém masivu, metodických postupů pro projektování podzem-
ních děl v hornictví i podzemním stavitelství, geotermální energie, des-
integraci hornin i nových materiálů a technologií v horninovém inženýr-
ství. Všechny akceptované články byly publikovány v časopise Procedia
Engineerig z vydavatelství Elsevier, který je věnován excelentním kon-
ferencím, a zdarma jsou dostupné na www.sciencedirect.com/ science/ -
jour nal/18777058/191.

Klíčové přednášky přednesli významní odborníci v oblasti mechaniky
hornin, členové ISRM:

Prof. Heinz Konietzky (TU Bergakademie Freiberg & Senior
Consultant ITASCA, Germany) na téma Simulation of Hydraulic
Fracturing.

Prof. Frederic Pellet (MINES ParisTech – PSL Research University,
France) na téma Rock Mechanics meeting the challenge of geo-energies.

Dr. Jiří Ptáček (Institute of Geonics of the Czech Academy of
Sciences, Czech Republic) na téma Rockbursts in hardcoal mining in the
Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin.

Prof. Walter Wittke (CEO of WBI - Prof. Dr.-Ing. W. Wittke Beratende
Ingenieure für Grundbau und Felsbau GmbH, Weinheim, Germany) na
téma Design based on the Anisotropic Jointed Rock Model (AJRM).

Prof. Arno Zang (GFZ – German Research Centre for Geosciences,
Germany) na téma Fatigue Hydraulic Fracturing.

Dr. Marwan Al Heib (INERIS, France) na téma Pillar Burst
Assessment Based on Large-Scale Numerical Modeling.

doc. Ing. PETR KONÍČEK, Ph.D.,
ISRM Viceprezident et Large, 

Prezident České národní skupiny ISRM

EUROCK 2017, the international symposium of the International Society
for Rock Mechanics (the ISRM), took place in Ostrava on 20th through to
22nd June 2017. The symposium was organised by the ISRM National
Group of the Czech Republic and the Institute of Geonics of the Academy
of Sciences of the Czech Republic. The main symposium theme was focu-
sed on human activities in rock massif. The ISRM is the largest internatio-
nal professional society in the field of rock mechanics, associating more than
8000 members from 60 member countries around the world. EUROCK
symposia are European conferences of this society, which are held always in
another country (the first one in Great Britain in 1992; in the Czech Republic
for the first time in Brno in 2005). The conference themes and the registered
papers covered the whole range of fields of the rock mass use, ranging from
laboratory testing of rocks up to practical applications in the surface and
underground use of rock mass, both in the field of extraction of raw materi-
als and the field of the underground construction industry. The symposium
was attended by 250 delegates from 39 countries around the world, who
published 152 papers in the conference proceedings. Each paper was revie-
wed by two independent reviewers specialised on topics from the fields of
properties of rock, laboratory and in-situ testing of rocks, designing of
underground structures, dynamic phenomena in rock mass, methodological
procedures for designing underground workings in the mining and underg-
round construction industries, geothermal energy, rock disintegration and
new materials and technologies in the rock engineering.     

Mezinárodní sympozium Mezinárodní asociace mechaniky hornin
(International Society for Rock Mechanics) – EUROCK 2017 se ve
dnech 20. až 22. června 2017 uskutečnilo v Ostravě. Pořadatelem sym-
pozia byla Česká národní skupina ISRM a Ústav geoniky Akademie věd
České republiky. Hlavním tématem sympozia byla činnost člověka v hor-
ninovém masivu.

ISRM je největším mezinárodním profesním sdružením v oblasti
mechaniky hornin, které sdružuje více než 8000 členů z 60 členských
zemí po celém světě. Sympozia EUROCK jsou evropské konference této
společnosti, konající se pokaždé v jiné zemi (první v roce 1992 ve Velké
Británii, v ČR poprvé v roce 2005 v Brně). 

Témata konference a přihlášené příspěvky obsáhly celou širokou škálu
oblastí využití horninového masivu od laboratorního testování hornin až
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základových poměrů a technologické náročnosti výstavby z celé trasy
D. Protože nebude možné provést demolici objektu, pod kterým je sta-
nice navržena a stanice není v takové hloubce, aby ji bylo možné vyra-
zit běžnými metodami, bude se volit mezi několika variantami, např.
protlačovaným tunelem, popř. se zajištěním stropu ocelovými trubka-
mi, ražbou pod ochranou ocelových trubek a dalšími. Před nášející
porovnával jednotlivé varianty z hlediska doby výstavby, nákladů,
obtížnosti technologie, rizika pro okolní objekty a dalších.

Tunelářské odpoledne zakončil Ing. Miroslav Novák informacemi
o navrženém technologickém vybavení metra I.D, technologii doprav-
ního systému CBTC (Communication–Based Train Control, tj. auto-
matický zabezpečovací a řídicí systém trati a stanic) a technologických
zařízeních stavby.

Celkem se Tunelářského odpoledne zúčastnilo přibližně 120 poslu-
chačů. Většina prezentací je umístěna na webových stránkách CzTA
www.ita-aites.cz.

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

Druhou část moderoval Ing. Miroslav Novák (METROPROJEKT
Praha a.s.). Ing. David Krása (generální ředitel společnosti METRO-
PROJEKT Praha a.s.) seznámil posluchače s dlouhou historií přípravy
nové trasy metra I.D v Praze. První nástin této trasy se nachází již ve stu-
dii z roku 1972. Její celková délka by měla být 10,6 km a je plánována
výstavba deseti stanic. Nakonec byl vybrán dopravní systém s automa-
tickým provozem. Lze doufat, že stavba bude zahájena v roce 2018.
Jako první by měl být zprovozněn úsek Pankrác – Depo Písnice.

Následná přednáška Ing. Jiřího Růžičky se podrobněji věnovala raže-
ným stanicím na trase metra I.D, kde jsou navrženy jednolodní stanice
Pankrác, dvoulodní stanice Olbrachtova, jednolodní stanice Nové Dvory
a Náměstí Míru. Ing. Ludmila Pánková se naopak věnovala stanicím
metra I.D prováděným z povrchu – stanici Nádraží Krč, která je jedinou
povrchovou a částečně i nadzemní stanicí trasy a je zčásti umístěna na
mostě, dále se jedná o stanice Nemocnice Krč, Libuš, Písnice a posled-
ní Depo Hostivař, která je dlouhodobě plánována jako koncová.

Bc. Tomáš Urbánek (METROPROJEKT Praha a.s.) věnoval svou
přednášku stanici Náměstí bratří Synků, nejsložitějšímu místu z hlediska




