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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,

66. GEOMECHANICKÉ KOLOKVIUM V SALZBURGU 
66TH GEOMECHANICS COLLOQUIUM IN SALZBURG  
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Espoonlahti station of the Lansimetro in Helsinki, Finland.
Ing. Jiří Šach was the last lecturer. His topic was the construc-
tion of the Joberg tunnel in Norway he was in charge of.  

Třetí Tunelářské odpoledne se konalo ve středu 20. září 2017
na téma Současné zahraniční tunelové projekty. Tunelářské
odpoledne zahájil a řídil člen předsednictva České tunelářské
asociace ITA-AITES prof. Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D.,
CEng., MICE.

Jako první vystoupili prof. Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D.,
CEng., MICE a Ing. Jakub Nosek, Ph.D. (3G Consulting
Engineers s.r.o.) s tématem Rekonstrukce zavaleného vodovod-
ního tunelu v Turecku. Popsali zajímavosti z této stavby týkají-
cí se nejen odborných záležitostí, ale také ty, které vyplývají
z kulturních odlišností.

Ve druhé přednášce s názvem TBM ražby poruchovými
pásmy na úseku KAT2 tunelu Koralm v Rakousku – prognóza
a realizace se RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (3G Consulting

The third Tunnel Afternoon was held on the theme “Current
tunnel construction projects abroad”. Prof. Ing. Matouš
Hilar, M.Sc., Ph.D., CEng., MICE and Ing. Jakub Nosek, Ph.D.
were the first lecturers with their lecture theme “Re con -
struction of a collapsed water supply tunnel in Turkey”. In the
second lecture titled “TBM driving through weakness zones in
the KAT2 section of the Koralm tunnel in Austria – prognosis
and realisation” RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. dedicated
himself to the large project for construction of the Koralm rail-
way tunnel. Mgr. Jiří Zmítko continued with ano ther interesting
project in Austria, which certainly is the “Construction of the
Granitztal railway tunnels”. The following lecture was deli-
vered by Petr Salák, CEng., MICE, CMgr MCMI, with the
theme “Tunnel construction projects in Great Britain”. The
theme presented by Ing. Michal Uhrin related to the Crossrail
project, concretely to the optimisation of the original project
for a rail crossover at Whitechapel station. Ing. Aleš Gothard
took the audience to northern Europe – he spoke about the

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2017
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rikovaného ostění byla před vlastní realizací
ověřena ve štole Hagerbach. Technologie byla
použita na 334 m  dlouhém tunelu Glatscheras
ve Švýcarsku. Uvedené příspěvky ukazují, že
problematika rozšiřování tunelů za provozu je
v souvislosti s vedením tratí v tunelech sta-
rých 100 a více let živá v Rakousku, Německu
i Švýcarsku a bude nutné ji řešit ve všech
zemích, které chtějí stávající tunely používat
pro moderní železniční dopravu.

Páteční dopoledne bylo již tradičně věnováno
panelové diskusi zástupců projektanta, stavebních
firem a investora. Letošní téma „Kam kráčí sta-
vebněgeologická dokumentace“ se dotýkalo pro-
blematiky etiky při zpracování stavebněgeologic-
ké dokumentace a její objektivity. Diskusi před-
cházely příspěvky na téma použití reflexní seismi-
ky při zpracování stavebněgeologické dokumenta-

ce při výstavbě bázového tunelu Brenner, možnosti digitální doku-
mentace a charakteristiky horninového masivu při výstavbě tunelů
nebo porovnání geologické prognózy a skutečně zastižených geotech-
nických podmínek při výstavbě bázového tunelu Semmering. 

Závěrečný blok přednášek patřil tlakovým štolám, jejich pro-
jektování, dimenzování a sledování. Společným jmenovatelem
těchto přednášek bylo využití tlakových štol u vodních elektrá-
ren. První příspěvek pojednával o geotechnickém plánování,
prováděcí dokumentaci a zkušenostech z výstavby na stavbě
Obervermuntwerk II. Druhý příspěvek publikoval výsledky
deformačních měření na přechodu pancéřovaného úseku tlako-
vé štoly a volně vedeného potrubí ve vodní elektrárně
Kaunertal. Ve třetím příspěvku se autoři zabývali myšlenkou
získávání energie kombinací přečerpávání a geotermie, resp.
ohřevu vody sluneční energií. 

Velmi zajímavá byla i exkurze na bázový tunel Brenner na
staveniště Wolf a Padastertal, kde měli návštěvníci exkurze
možnost navštívit jak tunelové stavby v oblasti budoucí pod-
zemní stanice St. Jodok, tak deponii vytěženého materiálu včet-
ně tunelu, který propojuje staveniště s údolím, ve kterém je
rubanina na deponii ukládána. 

Konference byla nejen místem odborných přednášek a zají-
mavé výstavy nebo posterů s geotechnickou tematikou, ale
i významnou společenskou událostí, ke které patřil jak tradiční
komorní koncert v sále univerzity, tak společenský večer.
Konferenčním jazykem je němčina a angličtina se zajištěním
kvalitního tlumočení do obou jazyků. 

Ing. LIBOR MAŘÍK, HOCHTIEF CZ a. s.

metodě sanace tunelu, přičemž bylo posuzováno pět variant od
klasického konvenčního přerubání a zajištění stability klenbou
ze stříkaného nebo monolitického betonu přes metodu „tunel
v tunelu“ umožňující zvětšení profilu s minimálním omezením
provozu až po výstavbu nového tunelu. Další příspěvek zpra-
covali zástupci ASFINAG (rakouská obdoba našeho ŘSD)
a týkal se údržby a provozování dálničních tunelů s ohledem na
zajištění požadované bezpečnosti provozu a životní cyklus
technologického vybavení tunelu i stavebních konstrukcí, které
jsou součástí tunelů. Celková délka v současné době firmou
ASFINAG spravovaných tunelů dosahuje 385 km a jejich efek-
tivní kontrola a údržba vyžadují sofistikovaný přístup při vyna-
kládaní finančních prostředků. Další příspěvek se týkal údržby
tunelů v síti rakouských spolkových drah se zaměřením na pro-
blematiku údržby jejich drenážního systému. Další, spíše teo-
retický příspěvek se týkal posuzování únosnosti úhlových zdí
s ohledem jejich životnost a na korozní úbytky jejich výztuže.
Poslední dva příspěvky odpoledního bloku popisovaly rozšiřo-
vání stávajících tunelů. Příspěvek autorů z rakouských spolko-
vých drah a projekční kanceláře Laabmayr&Partner dokumen-
toval inovativní metodu rozšíření stávajících rakouských tune-
lů Rekawinkler a Kleiner Dürreberg za provozu pomocí speci-
álního stroje umožňujícího oddělit provozovanou a sanovanou
část tunelu. Hornina byla při této metodě rozpojována speciál-
ní soustavou kotoučových pil. Ve druhém příspěvku připrave-
ném zástupci Amberg Engineering AG a Rhätische Bahn AG
autoři poskytli informace o rozšiřování stávajícího tunelu
pomocí vkládaného prefabrikovaného ostění. Reálnost techno-
logie postupného rozšiřování a zajištění výrubu pomocí prefab-

Obr. Deponie Padastertal pro 7,7 mil. m3 rubaniny
Fig. Padastertal stockpile for 7.7M m3 of muck




