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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
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MODERNISATION OF ROKYCANY – PLZEŇ RAILWAY 
TRACK SECTION 

After passing along soft ground sections with a low overburden, the
northern tunnel tube excavation reached during May the environment
formed by the very hard spilites the vast majority of the top of Chlum

ČESKÁ REPUBLIKA
MODERNIZACE TRATI ROKYCANY – PLZEŇ 

Po překonání pasáží měkkých hornin s nízkým nadložím dospě-
la ražba severní tunelové trouby v průběhu měsíce května do pro-
středí velmi tvrdých spilitů, kterými je vrchol Chlum, kde se razi-
cí stroj právě nachází, z valné většiny tvořen. Pro toto prostředí
byla Viktorie, jako konvertibilní razicí stroj, ve druhé polovině

Schlossparking Thun v kantonu Bern je ukázkou koncepčního přístupu
města Thun k dopravě v klidu, tedy parkování nejen obyvatel, ale i turistů
v historickém centru města. Pod Zámeckým vrchem vznikne do konce roku
2018 podzemní ražené čtyřpodlažní parkoviště o kapacitě cca 300 osobních
vozidel. Kaverny jsou raženy frézou bez trhacích prací ve slepencích, pís-
kovcích a jílovcích. Součástí bude šachta se schodištěm a výtahem do areá-
lu zámku a štola pro pěší vyústěná do pěší zóny historického jádra města.
Jediný přístup do podzemí pro vozidla stavby je příjezdovým tunelem ze
zařízení staveniště uprostřed města (bylo povoleno zbourat jeden dům cca
120 m2 a zabrat cca 50 dlouhý jeden jízdní pruh na ulici). Investiční nákla-
dy jsou nepřekročitelných 45 mil. CHF (1,1 mld. CZK) a představují 
150 000 CHF na jedno stání (cca 3,75 mil. CZK/stání). Cena parkování se
předpokládá cca 2 CHF/hod (tj. cca 50 CZK/hod.), návratnost investice cca
20 až 25 let. Nepřekročitelnost investičních nákladů je dána způsobem
vypsání soutěže, kdy bylo v zadání pouze místo, předpokládaná minimální
kapacita a přístupové cesty pro auta a pro pěší. Kompletní technické a archi-
tektonické řešení, výsledná kapacita a výsledná cena realizace byly pone-
chány plně na zhotovitelích. Virtuální prohlídku výstavby podzemního par-
koviště lze absolvovat i na webu https://spectan do.com/tour 326829499?sce -
 ne=scene_d 01f 60 d6-57 c7-4d54-955a-2a035971c810.

Albulatunnel v kantonu Graubinden je nový jednokolejný (rozchod 
1,0 m) a 5860 m dlouhý železniční tunel, ražený souběžně s původním tune-
lem z roku 1903 (památka UNESCO), který bude po uvedení nového tune-
lu do provozu sloužit jako úniková cesta. Důvodem ražby nového tunelu je
nemožnost sanace stávajícího tunelu za provozu a nemožnost dlouhodoběj-
šího uzavření této tratě. Tunel minimalistického profilu pro úzkorozchodnou
železnici je ražen klasicky konvenčně za pomocí trhavin v bezproblémo-
vých granodioritech a částečně vápencích. V celé délce tunelu je pouze na
přechodu mezi uvedenými horninami cca 110 m problematických (drcené
dolomity, mylonity – velmi pórovité, jemnozrnné, cca 100 m pod hladinou
podzemní vody). Tento úsek se aktuálně razí pod ochranou zmrazování.
V roce 1901 byl v tomto úseku při ražbě velký zával s několika mrtvými.
Ostění původního tunelu v tomto úseku je vyzděno z bloků zde vytěženého
granodioritu v tloušťce cca 1,20 m včetně spodní klenby.

Na závěr dopoledního bloku byly podrobně prezentovány příčiny havárie
městského archivu v Kolíně nad Rýnem z roku 2009 v důsledku prolomení
jediné špatně provedené lamely milánských stěn. 

V odpoledním bloku opět sedmi přednášek byly prezentovány stavby
a projekty z celého světa. Podzemní přečerpávací elektrárny Hongrin Léman
Plus a Handeck 2, Alaska tunnel v Seattlu (TBM 17,48 m), železniční
Semmering Basis Tunnel v Rakousku, Follo Bana tunel (nejdelší žel. tunel
v Norsku) a rovněž použití metody BIM v praxi na příkladu
Albvorlandtunelu v Německu. 

Přednáší se převážně německy, ale také anglicky a francouzsky a k dis-
pozici je naprosto bezchybné odborné simultánní tlumočení v uvedených
jazycích. Závěr hlavního konferenčního dne představuje tradičně kulinář-
ský zážitek – večeře v luxusním hotelu Schweizer Hof. 

Odborné exkurze v třetím dnu konference jsou vždy tradičně perfektně
organizovány. V letošním roce byly na výběr následující a již výše popsa-
né stavby ve Švýcarsku – tunel Riedberg, sanační tunel Belchen, tunel
Eppenberg, podzemní parkoviště v Thunu a tunel Albula.

Ing. VLASTIMIL HORÁK, AMBERG Engineering Brno, a.s.

Swiss congress, it was attended as usual by around a hundred foreign
delegates.

V o něco dřívějším termínu než obvykle (30. 5. 2017 až 1. 6. 2017) uspo-
řádala švýcarská tunelová asociace FGU (Fachgruppe für Untertagbau)
v Kongresovém a kulturním centru Luzernu tradiční švýcarskou tunelářskou
konferenci (STC). Standardní program konference byl zahájen kolokviem
s hlavním tématem „Údržba a obnova dopravních tunelů“. Vzhledem k vel-
kému množství starých železničních tunelů, které se průběžně obnovují
a rekonstruují, se ve Švýcarsku již vžil pojem „Normalbauweise Tunnel“,
který představuje pro švýcarské dráhy již klasické sanační, ale přitom velmi
specifické postupy. Jde o rozšiřování světlého profilu, výměnu kolejového
lože (obvykle pevná jízdní dráha) a kompletní elektromechanické vybavení.
Charakteristické je masivní použití tenkovrstvých vysoce kvalitních stříka-
ných vláknobetonů, stříkané izolace, polymerbetonových prefabrikátů a další
specifika, jako například sanace za provozu pouze při dílčích výlukách, z pro-
storových důvodů prakticky žádné nebo pouze minimalistické zařízení sta-
veniště, nezbytná nutnost perfektně zvládnuté logistiky atd. V rámci odpo-
ledního kolokvia bylo prezentováno celkem sedm odborných přednášek.

Ve středu pak proběhla standardní celodenní konference a ve čtvrtek byly
organizovány odborné exkurze na podzemní stavby ve Švýcarsku. Účast na
této konferenci běžně přesahuje 800 návštěvníků, kolokvia se letos zúčast-
nilo cca 350 návštěvníků. Přestože jde o národní švýcarskou konferenci,
zúčastnilo se jí jako obvykle kolem stovky zahraničních delegátů, převážně
z německy mluvících zemí (Rakousko a Německo). Z České republiky pak
jenom dva a ze Slovenska čtyři. 

Dopoledními tématy sedmi přednášek byly jako obvykle výhradně švý-
carské stavby a projekty. Za zmínku stojí určitě právě zahájená výstavba třetí
tunelové trouby tunelu Gubrist na severním obchvatu Zürichu
(http://www.nordum fahr ung.ch/ver kehr sinformatio nen/webcams/west -
portal-des-gubristtunnels-blickrichtung-st-gallen/), nebo probíhající výstav-
ba železničního dvoukolejného tunelu Eppenberg za účelem dosažení plně
čtyřkolejného (!) provozu na trati Zürich – Bern, kde denně jezdí 550 vlaků.
Zajímavostí je nasazení multimodální TBM – otevřená TBM do skalních
hornin a od staničení 1750 tm v délce 670 m jako hydroštít. Více též na
https://www.youtube.com/ watch?v=5Mgqi wiaa7w.

Tzv. sanační tunel Belchen dl. cca 3,2 km se nachází na dálnici A2 mezi
Basilejí a Egerkingenem. Třetí sanační tunelová trouba stejné délky bude
sloužit pro převedení dopravy během sanace dvou původních tunelových
trub z roku 1970. Převážná část všech tří tunelových trub je vyražena v bobt-
navých horninách (anhydrity, sádrovce, bobtnavé jíly), které způsobily
vážná poškození stávajících tunelů. Sanační tunel je ražen od roku 2016
pomocí největšího TBM doposud použitého ve Švýcarsku (průměr 14 m),
letos bude ražba dokončena. Bezprostředně za TBM je betonováno sekun-
dární ostění tloušťky až 75 cm, spodní klenba 140 cm (230 kg výztuže na
1 m3), tubingy jsou tlusté 35 až 45 cm, je užita tlaková uzavřená mezile-
hlá izolace. Kompletní sekundární ostění musí být v tlačivých horninách
(anhydrit) hotové vždy max. do čtyř měsíců po osazení tubinků primární-
ho ostění. Po drobnosti na http://www.belchentunnel.ch.

Tunnel Riedberg je součástí dálnice A9. Před více než 10 lety musela být
zastavena ražba kvůli naměřeným deformacím a sesuvům na povrchu nad
tunelem. Náročná a výjimečná technická opatření zabezpečující sesuvné
území nad tunelem zajišťují potřebnou životnost tunelu. Opětovné zahájení
ražby bylo teprve na jaře 2017.

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




