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Obr. 1, 2 Provozuschopné ucpávky, Obr. 3, 4 a 5 Poškozené ucpávky
Fig. 1, 2 Functional fire seals, Fig. 3, 4 and 5 Damaged fire seals

ZE SVĚTA PODZEMNÍCH STAVEB   THE WORLD OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS

MEDAILE NA UKONČENÍ RAŽEB TUNELŮ EJPOVICE

U příležitosti úspěšného dokončení ražeb jednokolejných ejpo-
vických tunelů byla vyrobena pamětní medaile. Její výrobu na
vlastní náklady zajistili zhotovitel stavby Metrostav a.s. a dodava-
tel geotechnického monitoringu GEOtest, a.s.

Ideový návrh medaile vznikl spoluprací dodavatele monitorin-
gu a zhotovitele stavby a její konečná podoba je dílem grafika
Pavla Dulíka.

Medaili vyrazil Znak Malá Skála, družstvo hodinářské a umě-
lecké výroby, v počtu 400 ks.

Ražba je provedena v alpace (pakfong) s povrchovou úpravou
starostříbro. Medaile je kulatá o průměru 60 mm a tloušťce 4 mm.

Hlavním motivem tohoto pamětního díla na proražení nejdel-
šího železničního tunelu v České republice je tunelovací stroj
Viktorie. Na medaili nechybí stavovský symbol tunelářů a vro-
čení období ražeb tunelů. Podoba medaile je patrná z přiložené-
ho obrázku.

Ing. TOMÁŠ EBERMANN, Ph.D., GEOtest, a.s.
Obr. Medaile tunely Ejpovice
Fig. Tunnels Ejpovice Medal

nestanoví jinak. V technických podkladech firmy Promat s.r.o. je
uvedeno, že kontrola se provádí v této stanovené periodě za před-
pokladu, že osoba dodrží technologické předpisy a postupy systé-
mů Promat. Z těchto důvodů a pro poskytnutí detailnějších infor-
mací ke kontrole požárněbezpečnostních zařízení firmy systémů
Promat s.r.o. je pořádáno speciální školení viz www.kontrolni-
technik.cz.

Vlastní kontrola jednotlivých ucpávek a přepážek se pak pro-
vádí především vizuálně, kdy je následně zaznamenán skutečný
stav konstrukce. V případě, že požární konstrukce nejeví znám-
ky poškození, je uznána jako provozuschopná. V opačném pří-
padě, při viditelném poškození, se daná konstrukce zdokumen-
tuje a do připravené pasportizace je označena jako „neprovozu-
schopná“. V nejbližším možném termínu a za přijetí nezbytných
opatření majitelem nebo pověřeným správcem objektu je nutné
konstrukci opravit, tzn. zpravidla uvést do původního „funkční-
ho“ stavu. Samozřejmě i proces vlastní opravy se provádí v sou-
ladu se zmiňovanou vyhláškou a technickými listy výrobce
a garanta systému.

Tímto postupem a za dodržení uvedené legislativy je zajištěno
v maximální možné míře, že zmíněné konstrukce jsou připrave-
ny v případě požáru zafungovat tak, aby se podílely na zajištění
celkové požární bezpečnosti tunelového komplexu Blanka. 

Na obrázcích jsou uvedeny příklady provozuschopných (obr. 1
a 2) a poškozených požárních ucpávek (obr. 3, 4 a 5) v době
vlastní kontroly – prostupy elektroinstalací.

Ing. PETR KEJKLÍČEK, Promat s.r.o.

Již tomu budou téměř dva roky, kdy se uvedl tunelový kom-
plex Blanka do zkušebního provozu a začal citelně pomáhat pře-
tížené dopravní situaci v Praze. Byl to samozřejmě i moment,
kdy „naostro“ začaly být připraveny k funkci systémy požární
ochrany, které byly na tuto vyjímečnou stavbu dodány firmou
Promat s.r.o. 

Jednalo se především o zákrytový systém zařízení odvodu kouře
a tepla v ražených částech vlastních tunelových trub, systémy požár-
ního těsnění instalací a spár, utěsnění osazení klapek u VZT potrubí,
vybraných požárních příček ve spojovacích chodbách apod.

K rozsáhlým legislativním požadavkům stanovujícím pravidla
pro návrh, montáž, provoz a kontrolu provozuschopnosti požár-
něbezpečnostních zařízení patří i prováděcí vyhláška k zákonu
o požární ochraně č. 246/2001 Sb., která byla novelizována
vyhláškou č. 221/2014 Sb. ze dne 15. 10. 2014 (o stanovení pod-
mínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru).

Z těchto důvodů je tedy nutné uvedené požární konstrukce
a technologie pravidelně kontrolovat tak, aby byla zajištěna
jejich bezproblémová funkčnost po dobu životnosti stavebního
díla. V této vyhlášce v části druhé v prvním oddílu je uvedeno
„Vybavení prostor právnických a fyzických osob věcnými pro-
středky požární ochrany a požárněbezpečnostními zařízeními“.
Zde je v § 2, odst. 4 detailně rozepsáno, jaké jsou druhy požár-
něbezpečnostních zařízení a co do tohoto rozsahu spadá.

Jedním z mnoha je i kontrola požárních přepážek a ucpávek,
jakožto „nevyhrazeného požárněbezpečnostního zařízení“. 

Pro tyto konstrukce platí pravidlo, že kontrola těchto zařízení
se provádí minimálně 1x ročně, pokud výrobce nebo projektant

KONTROLA POŽÁRNĚBEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ FIRMY PROMAT DLE VYHLÁŠKY 246/2001 SB. 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ V TUNELOVÉM KOMPLEXU BLANKA
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náročná inženýrská díla. Mezi nimi je i nový most přes řeku
Neckar v centru Stuttgartu, pro který bylo potřebné přímo
v řečišti provést vrtané piloty jako základové konstrukce pro
pilíře mostu.

Při vytváření pracovní plochy pro vrtné soupravy bylo použi-
to neobvyklé řešení – gabionové opěrné stěny budované v řece.
Ty měly ohraničit prostor dočasného násypu, na kterém by pra-
covaly těžké vrtné stroje.

Stěny se skládaly z gabionů velikosti 2x1x1 m, které byly
plněny kamenivem v lomu vzdáleném 20 km od staveniště
(jejich zhotovitelem byla slovenská firma Rockbuilt z Bra tis -
lavy). Hotové gabiony se převezly do říčního přístavu
a v potřebném čase se dopravily loděmi na staveniště. Při sesta-
vování gabionových stěn pod hladinou řeky spolupracovali potá-
pěči. Celkový objem gabionových stěn byl 1720 m3.

Po dokončení stavebních prací byl zásyp odtěžen a gabionové
stěny demontovány s tím, že gabiony budou použity na jiné stavbě.
■ Bázový tunel Mont Cenis

Možná poněkud ve stínu nám bližších velkých tunelových sta-
veb, kterými jsou bázové tunely Brenner, Semmering a Koralm,
již delší dobu probíhá stavba klíčového prvku nové vysokorych-
lostní trati Lyon – Turín, kterým je 57,5 km dlouhý tunel Mont
Cenis. Tunel spojí alpská údolí Maurienne ve Francii (portál je
u městečka Sv. Jan v Maurienne) s údolím Susa v italském
Piemontu. Celkem 78 % délky bázového tunelu leží ve Francii,
zbývajících 22 % v Itálii. Tunel je dvoutrubový s propojkami po
333 m a je navržen na rychlost 250 km/hod., přičemž se počítá
s provozní rychlostí 220 km/hod. Součástí tunelu budou tři bez-
pečnostní stanice a jedna hloubená ventilační šachta. Tunel pro-
chází různorodými a složitými geotechnickými podmínkami,
které zahrnují velmi tlačivé horniny, poruchové zóny, vysoké
nadloží (v některých úsecích přes 2000 m – hrozí skalní odprys-
ky a horské tlaky). 

Rizikem jsou také hydrologické poměry, kde se předpokládá
propojení podzemních vod na vodoteče v nadloží. 

Průzkumné práce
Průzkumné práce zahrnovaly kromě vrtných a geofyzikálních

prací také přístupové tunely.
Ve směru od koncového portálu na francouzské straně to byly

tunely:
Sv. Martin La Porte délky 2400 m, vyražen konvenčně mezi

roky 2003 až 2010 přes nestabilní a tlačivé uhlonosné vrstvy.
Zde se projevily velké deformace i při nadloží 300 m. V ostění
ze stříkaného betonu byly instalovány deformační niky.

La Paz délky 2480 m, vyražen konvenčně mezi roky 2005 až 2009. 
Villarodin-Bourget/Modane délky 4000 m, ražen konvečně

v letech 2002 až 2007.
Na italské straně byl ražen průzkumný tunel La Maddalena

délky 7600 m z portálu vedle dálnice Frejus, který se nachází asi
2 km severně od městečka Chiamonte. Jeho ražba probíhala od
roku 2012 do února 2017. Prvních 200 m se razilo konvenčně,
pak ražba pokračovala TBM od firmy Robbins o pr. 6,3 m. Ve
svém staničení 3,500 km průzkumný (a přístupový) tunel dosáhl
trasy budoucích bázových tunelů v jejich staničení cca
52,500 km. Dále byl ražen uprostřed mezi nimi souběžně s jejich
budoucí trasou.

Tento přístupový a průzkumný tunel přinesl údaje o masivu
Ambin, přičemž ražba probíhala převážně v rulách a žulách při
nadloží většinou přes 2000 m. Proto se projevily horninové
odprysky, kvůli kterým byly v klenbě instalovány sítě a v kritič-
tějších místech se instalovaly ramenáty, na kterých byly v přís-
tropí v úhlu 120° v malých roztečích podélně přichyceny ocelo-
vé tyče. 

Tunel La Maddalena po uvedení do provozu bázových tunelů
bude sloužit pro ventilaci a jako úniková cesta.

Protesty proti stavbě
Přípravu a provádění tunelu La Maddalena provázely v obdo-

bí 2011 až 2016 dramatické okolnosti. Portál měl být původně

■ Inovace ražby problematického úseku délky 800 m tune-
lu Bossler

Dvoutrubový železniční tunel Bossler délky 8,8 km je součás-
tí stavby nové rychlostní železnice mezi Stuttgartem a Ulmem.
Tunel prochází jurskými křídovými horninami a původně měl
být celý ražen metodou NRTM. Po podrobnějším vyhodnocení
geotechnických podmínek bylo rozhodnuto použít ražbu zemi-
novými štíty s výjimkou úseku přibližně uprostřed trasy
nevhodného pro tunelovací stroje, který měl být vyražen kon-
venčně pomocí přístupového tunelu Umfental délky 948 m.
V jedné ze dvou trub v tomto úseku měla být vybudována
demontážní komora štítu, který měl být znovu smontován
u spodního startovacího portálu. Odtud by razil druhou troubu
souběžně s první troubou již vyraženou.

Na konci přístupového tunelu mimo trasu hlavních tunelů
byla ještě vyhloubena 50 m hluboká šachta. Z ní se vyrazila prů-
zkumná štola délky 25 m ve vrstvách horniny, která byla původ-
ně na základě jen omezených znalostí specifikována jako
nevhodná pro ražbu štítem. Šachta a průzkumná štola přesvěd-
čivě ukázaly, že geotechnické vlastnosti problematických vrstev
horniny jsou lepší, než se původně očekávalo. 

Na základě všech nových poznatků bylo rozhodnuto, že kon-
venčně ražený úsek bude zkrácen z předpokládaných skoro
2000 m na asi 800 m, což výrazně pomohlo dodavateli, který již
delší dobu zvažoval, zda by nebylo ekonomické konvenční úsek
štítem projet a pokračovat v ražbě horního úseku tunelu bez
demontáže štítu a jeho nového nasazení na ražbu druhé trouby
od spodního portálu.

Zvažovány byly tři varianty: 
1.  Po kompletním provedení konvenční ražby včetně provi-

zorního ostění ze stříkaného betonu se osadí do spodní
části kolejnice, po kterých štít úsek projede. Pohybovat se
bude pomocí spodních štítových lisů, které se budou opírat
o postupně montované provizorní dnové segmenty.
Štít pak bude pokračovat v ražbě horního úseku tunelu a na
závěr se v konvenčně vyraženém úseku provede klasické
monolitické ostění.

2.  Konvenčně se vyrazí jen kalota tunelu, přičemž povrchová
vrstva stříkaného betonu bude geometricky provedena tak,
aby řezná hlava štítu při ražbě z ní odřezávala několik cen-
timetrů betonu, čímž vznikne ve stříkaném betonu válcová
plocha. Ta by poskytla oporu horní části štítu proti jeho
vybočování při ražbě směrem nahoru. S pomocí této horní
opěry by stroj vyrazil jádro a dno v rostlé hornině. Stabilitu
jádra při ražbě se uvažovalo vylepšit pomocí betonové
vrstvy.

3.  Konvečně se vyrazí celý profil úseku a geometrie líce stří-
kaného betonu opět jako ve var. 2 umožní, aby z něho
řezná hlava odřezala několik centimetrů betonu. Ve dně se
osadí kolejnice pro vedení štítu při posunu. Spodní část
profilu se vyplní do úrovně 85 cm pod střed stroje válco-
vaným hubeným betonem (písek 0/2: 767 kg/m3; drcené
kamenivo 6/45 z vhodné rubaniny: 1420 kg/m3; cement 
70 kg/m3 a voda 100 l/m3).

Po všech výpočtech posuzujících stabilitní chování štítu při
ražbě byla schválena 3. varianta, která se ukázala také nejeko-
nomičtější. Štít pak úspěšně projel konvenčně vyraženým úse-
kem včetně jeho vystrojení segmentovým ostěním. Průměrný
postup byl 26,7 m za pracovní den. 

Pak zeminový štít pokračoval v ražbě horního úseku východ-
ního tunelu, kterou dokončil v listopadu 2016. Následovalo pře-
místění štítu k spodnímu portálu západní trouby, jejíž ražba byla
zahájena v dubnu 2017. Dokončení ražby je plánováno na pod-
zimní měsíce roku 2018. 

■ Provedení dočasné opěrné stěny v řece Neckar z gabionů
Mimořádný projekt Stuttgart 21 zahrnuje nejen rozsáhlé nové

podzemní nádraží a velký objem tunelářských prací, ale i další

MOZAIKA ZE SVĚTA
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v údolí Susa, jehož obyvatelstvo proti celé stavbě bázového
tunelu prudce protestovalo. Proto portál přístupového tunelu byl
přemístěn k městečku Chiamonte k dálnici Frejus. Ani pak ale
nezavládl na stavbě klid. Policie musela staveniště nepřetržitě
hlídat. Proběhly na něj stovky útoků, došlo ke zranění mnoha
policistů a obyvatelstvo se chovalo nenávistně i k dělníkům.
Proběhly sabotáže proti dodavatelským firmám a dokonce i na
provozované železnici.

Další již provedené práce
V roce 2015 byla zahájena konvenční ražba odbočky z přístu-

pového tunelu sv. Martin La Porte a z ní se pak razil konvenčně
pro ověření postupu v rizikových uhlonosných vrstvách úsek
jižní trouby v délce 128 m. Na ten pak již pomocí hlavního pří-
stupového tunelu navázala ražba komory pro montáž otevřeného
TBM francouzské výroby o pr. 11,26 m. Montážní komora má
plochu výrubu 420 m2, délku 45 m, šířku 23 m a výšku 22,2 m.
Razila se pod nadložím 600 m sestupně ve 4 krocích s využitím
deformačních nik.

Po smontování z ní v červnu 2017 TBM zahájilo také z prů-
zkumných důvodů ražbu úseku jižní tunelové trouby délky
9000 m. Ražba skončí v demontážní komoře, která bude vybu-
dována na konci přístupového tunelu La Paz.

Závěr
Všechny uvedené ražby poskytly množství údajů o geotech-

nických a hydrogeologických podmínkách, které se využívají
pro definitivní projekt stavby bázových tunelů. 

Začátkem roku 2017 byla mezi Francií a Itálií podepsána
dohoda o vlastní ražbě bázových tunelů. Hlavní výběrová řízení,
z nichž první bylo vypsáno na francouzské straně v roce 2016,
by měla pokračovat v roce 2017 a 2018.

■ Tunel Rohtang v indickém Himálaji – prorážka kaloty
V Tunelu č. 2/2017 byla v Mozaice ze světa podzemních sta-

veb uveřejněna informace o postupu ražeb na v současnosti
nejdelším silničním tunelu budovaném v indickém Himálaji ve
výšce přes 3000 m n. m.

Díky úsilí všech účastníků výstavby se tunel dlouhý necelých
9000 m přiblížil k prorážce kaloty. Dne 15. 9. 2017 zbývalo nece-
lých 150 m, a jelikož se v tomto období razilo z obou stran
ve vystrojovací třídě RC 3 s průměrným postupem okolo 8 m/den,
tak ražená prorážka se předpokládala do poloviny října 2017. 

V měsíci srpnu se vyrazilo v kalotě z obou portálů celkem
198,40 m a bohužel především kvůli krátké (dvoudenní) stávce
místních dělníků nebyla překročena meta 200 m, což by se mělo
v září 2017 povést, protože v té době byly geologické a geo-
technické podmínky na obou čelbách kaloty velmi podobné
a vcelku příznivé. Jednalo se o střídání téměř zdravých fylitic-
kých křemenců s křemennými fylity. Ražba probíhala v suchém
prostředí s nadložím zhruba 1300 m až 1400 m.

Geotechnické podmínky ražby se natolik zlepšily oproti jar-
ním měsícům (v případě severního portálu oproti pozastavení
ražeb na konci roku 2016, resp. oproti zahájení ražeb na konci
května roku 2017), že tým supervizorů, vedený českými geo-
techniky, mohl zatřídit ražby do příznivější vystrojovací třídy
RC 3 bez instalace ocelových ramenátů BTX (projektovaná řada
vystrojovacích tříd je od RC1 do RC7).

Stavba tunelu má velké zpoždění kvůli 500 m dlouhé
a extrémně nepříznivé poruchové zóně zvané Seri Nala, která
ovlivnila ražbu v letech 2012 až 2015 (viz informace v Mozaice
2/2017). Po prorážce budou raženy zbývající části opěří, dále
opěří a spodní klenba v extrémně nepříznivých podmínkách
zóny Seri Nala. Jenom v ní bude instalována po celém obvodu
tunelu vodotěsná izolace, a to od staničení 1+887 do 2+474,5. 

Zhotovitel musí samozřejmě dokončit zbývající úseky defini-
tivního ostění tl. 500 mm v horní klenbě, které bude vyztužené
jen v poruchové zóně Seri Nala (k 15. 9. zbývá vybetonovat
dohromady z obou stran zhruba 5450 m). Na obou portálech
začala v roce 2017 výstavba obslužných budov a definitivní
zajištění portálových úseků, které budou zčásti obsahovat i krát-
ké hloubené tunely. Dokončení celé stavby lze reálně očekávat
do poloviny roku 2020.

Nemalou zajímavostí z pohledu českých geotechniků je sku-
tečnost, že po připojení Ing. Radka Bernarda k týmu supervizo-
rů v roce 2014 (tehdy jako Senior Tunnel Engineer – dnes coby
Project Leader) se koncem května 2017 stal součástí týmu již
třetí český inženýr Ing. Jan Korejčík na pozici Senior Tunnel
Engineer. V době prorážky budou tedy působit v rámci supervi-
ze na projektu tři čeští geotechnici v těch nejvyšších technických
pozicích – Radek Bernard, Jan Korejčík a Lukáš Kunc. Posledně
jmenovaný zde pracoval trvale v letech 2012 až 2014 a stále pro-
vádí vzdálenou podporu týmu supervizorů. Všichni zmiňovaní
pracují v dresu společností D2 Consult International GmbH,
Linz (Engineer – FIDIC Contract).

Pozn.: Vlastní prorážka kaloty proběhla v předstihu 11. 10.
2017 a slavnostní se konala za účasti indické ministryně obrany
15. 10. 2017.

(zpracováno podle podkladů zaslaných Ing. Radkem Bernardem)

■ 40 let společnosti Herrenknech a 75 let jejího zakladatele
dr. Martina Herrenknechta

Jak vyplývá z nadpisu, v roce 2017 měli u Herreknechtů dva
mimořádné důvody k oslavám. Ale dr. Martin Herrenknech
vyhradil na oslavu svých narozenin s přáteli a rodinou pouze tři
dny, neboť, jak řekl, povinnosti volají. Tím také vyjádřil, že se
ještě do důchodu nechystá, což dokládá i skutečnost, že asi 150
dnů v roce je na cestách a firemní letadlo je vždy na místním
letišti v Lahru připraveno vzlétnout. Nicméně se zdá, že
o nástupce je postaráno. Jeho třicetiletý syn Martin-David je
strojní inženýr a ve společnosti Herrenknecht prokazuje své
kvality.

Svou firmu Herrenknecht GmbH založil dr. Herrenknecht ve
svých 35 letech v roce 1977. Potřebný kapitál pro založení spo-
lečnosti ve výši 25 tis. DM si nepůjčil v bance, ale poskytla mu jej
jeho matka. Prvními produkty nové firmy byly tři typy strojů vyvi-
nutých v jeho inženýrské kanceláři pro mechanizované protlačo-
vání trub v zeminách. Od té doby pozvedl firmu její zakladatel
k mimořádnému celosvětovému úspěchu, jehož jsme svědky.

■ Nový tunel Belchen na švýcarské dálnici A2 proražen
Jak bylo uvedeno v Mozaice v Tunelu 3/2015, dva stávající

tunely Belchen délky 3,2 km na dálnici A2 vybudované v 70.
letech minulého století potřebují naléhavě opravu, protože jejich
ostění je značně poškozené bobtnáním horniny za ostěním.

Protože dálnice A2 je klíčovou dopravní tepnou Švýcarska
(tunely projíždí denně 55 tis. vozidel), bylo rozhodnuto vyrazit
třetí souběžný tunel a po jeho uvedení do provozu postupně
rekonstruovat staré tunely. 

Ražba byla provedena štítem Herrenknecht o pr. 13,91 m
během 16 měsíců od února 2016 do června 2017 navzdory
tomu, že probíhala jen v jedné směně od pondělí do pátku ve
složitých geotechnických podmínkách, kdy byly zastiženy
měkké i tvrdé horniny, krasové jevy, vodonosné vrstvy a bobt-
navé horniny. Výhodou byla znalost geologie získaná při stav-
bě původních tunelů.

Zprovoznění nového tunelu se předpokládá v roce 2021.

Obr. 1 Jižní portál tunelu Rohtang
Fig. 1 Southern portal of Rohtang tunnel



75

26. ročník - č. 4/2017

byla zahájena v roce 1854 a kvůli problémům s financováním
byl tunel uveden do provozu až v roce 1860. Železniční pro-
voz v něm skončil v roce 1969. Tunel a jeho vyzdívané ostě-
ní pak chátraly, dokud se město Brockville nerozhodlo o jeho
rekonstrukci s cílem nabídnout jej pro volnočasovou aktivitu
obyvatel města i jeho návštěvníků. Vždyť tunel je skutečnou
technickou památkou a nezasloužil si, aby se na něj zapo-
mnělo.

Nejprve musela být zastavena řada přítoků podzemní vody
a odstraněny vrstvy v tunelu vysrážených minerálních látek,
pak následovala sanace vyzdívky, provedení betonové vozov-
ky na dně tunelu a potřebné technické vybavení tunelu (osvět-
lení, větrání, protipožární, komunikační a bezpečnostní zabez-
pečení). 

Tunelem bude vozit návštěvníky turistický vláček s koly
vybavenými pneumatikami. Lidé mohou za jízdy sledovat na
ostění promítanou prezentaci o stavbě tunelu, jeho technickém
řešení a geologii. Vláček ještě pojede přiléhající roklí a míst-
ním parkem.

Pro toto nové využití byl tunel otevřen v srpnu 2017. 

■ Nový dokument ITA WG 6 
Pracovní skupina ITA-AITES č. 6 „Údržba a opravy“ vyda-

la dokument zabývající se stavebními protipožárními opatření-
mi u silničních tunelů (Structural Fire Protection for Road
Tunnels). Dokument je přístupný na webových stránkách ITA-
AITES.

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ, mila_novotny@volny.cz

■ 50 let inženýrské kanceláře ILF
Před padesáti lety, tj. v roce 1967, založil v Innsbrucku Pius

Lässer konzultační kancelář. K němu se o dva roky později
připojil jako partner Adolf Feizlmayer. Nikdo tehdy netušil,
že jejich firma se stane jednou z vůdčích světových inženýr-
ských kanceláří a že bude mít v roce 2017 celkem 2000
zaměstnanců, ze kterých 510 pracuje v Rakousku, a 40 pobo-
ček na pěti kontinentech a že vypracuje okolo 6000 projektů
ve 150 zemích.

První roky činnosti firmy byly úzce spojeny s pod cho -
dem ropovodu z Terstu do Ingolstadtu pod Alpami. Oba páno-
vé pak v roce 1969 vytvořili inženýrskou společnost Lässer-
Feizlmayer, pro kterou se ustálila zkratka ILF.

■ Poslední prorážka na kanalizačním sběrači Emscher
V časopise Tunel č. 1/2015 byl v Mozaice popsán mimo-

řádný vodohospodářský projekt, který má zajistit, aby řeka
Emscher protékající průmyslovým Porúřím nebyla nadále sto-
kou, ale stala se opět přijatelně čistou řekou. Na kanalizačním
sběrači celkové délky 51 km proběhla v červnu 2017 posled-
ní prorážka dvěma zeminovými štíty firmy Herrenknecht
o průměru 3,397 m, za kterými bylo montováno segmentové
ostění s vnitřním pr. 2,6 m. Jedná o jeden z nejmenších prů-
měrů segmentového ostění montovaného za razicím štítem na
světě.

Systém je postupně uváděn do provozu s tím, že provozu
celého systému bude dosaženo v roce 2020. 

■ Znovuotevření prvního kanadského železničního tunelu
První kanadský železniční tunel se nachází v provincii

Ontario poblíž města Brockville a je dlouhý 525 m. Jeho stavba
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injektování a problematika mechaniky hornin v souvislosti
s použitím EUROCODE 7. 

Vlastní geomechanické kolokvium bylo již tradičně tematic-
ky rozděleno do několika bloků přednášek. Po zahájení konfe-
rence předsedou rakouské společnosti pro geomechaniku,
panem prof. Wulfem Schubertem, byla, tak jako každý rok,
slavnostně předána cena Leopolda Müllera. 

První blok přednášek byl věnován geomechanickým aspek-
tům aktuálních tunelových projektů. První přednáška se týkala
tunelu Koralm v úseku KAT3, ve druhé přednášející představi-
li zkušenosti s ražbou nouzové podzemní stanice jako součásti
bázového tunelu Semmering a v poslední přednášce před pře-
stávkou byly sděleny zkušenosti z ražby průzkumné štoly
bázového tunelu Brenner se zaměřením na využití získaných
výsledků a možnosti optimalizace technického řešení traťových
tunelů a podzemních stanic. Blok přednášek pokračoval infor-
mací o postupu výstavby na projektu Stuttgart 21 na tunelu
Albaufstieg – Steinbühl. Poslední přednáška tohoto bloku se
týkala využití kompenzačních injektáží na příkladu tunelů
Crossrail C510. 

Druhý blok prvního dne konference se týkal provozování
a údržby silničních a železničních tunelů a geotechnických
konstrukcí. První přednáška poukazovala na problematiku
sanací a rozšiřování stávajících „historických“ železničních
tunelů v síti německých drah. V roce 2014 bylo do rekonstruk-
ce stávajících tunelů investováno 125 milionů eur, do roku
2018 tato částka stoupne na 213 milionů eur a ve střednědobém
horizontu se počítá s investicí do oprav a rozšiřování stávají-
cích tunelů s částkou jedné miliardy eur. Na příkladu tunelu
Kirchberg v SRN byl ukázán postup při rozhodování o vhodné

The 66th Geomechanics Colloquium was held on 12th and
13th October in Salzburg. Part of the colloquium was an accom-
panying program in the form of three workshops and
a Saturday excursion to the Brenner Base Tunnel being under
preparation. After its completion and connection to the already
operating double-track Inntal tunnel, this railway tunnel will be
the longest tunnel of the world with the length of 66km. The
topics of the workshops comprised the experience with the
directive on geotechnical planning of conventionally driven
tunnels, grouting and rock mechanics problems in connection
with the application of EUROCODE 7. The Geomechanics
Colloquium itself was already traditionally divided into several
blocks of lectures. The first block concerned geomechanical
aspects of current tunnel construction projects, the second
block dealt with the operation and maintenance of road and
railway tunnels and geotechnical structures. The Friday after-
noon was, already traditionally, dedicated to the panel discus-
sion of representatives of designers, contractors and project
owners. This year’s topic was titled “Engineering geological
documentation – quo vadis?”

Ve dnech 12. až 13. října se v Salzburgu konalo již 66. Geo -
mechanické kolokvium, jehož součástí byl i v předstihu uvede-
ný doprovodný program v podobě tří workshopů a sobotní
exkurze na připravovaný Brennerský bázový železniční tunel,
který bude po svém dokončení a napojení na již provozovaný
dvoukolejný tunel Inntal s celkovou délkou 66 km nejdelším
tunelem světa. Tématem workshopů byly zkušenosti se směr-
nicí pro geotechnické plánování konvenčně ražených tunelů,
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