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ZPRÁVY Z TUNELÁŘSKÝCH KONFERENCÍ   NEWS FROM TUNNELLING CONFERENCES

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 4/2017
TUNNEL AFTERNOON 4/2017 

The Tunnel Afternoon 4/2017 topic was focused on the
Ejpovice tunnel. An excursion to this construction site, where
the tunnel boring machine was just being disassembled,
waterproofing layers were being installed, the final lining
was being installed in the cross passages and preparations for
internal tunnel structures were underway, was organised for
interested persons in the morning. Milan Majer presented the
topic  Project owner’s experience from the realisation of a con-
struction project. Kamil Štrobl continued with the topic
Modernisation of Rokycany – Plzeň rail track from the per-
spective of The State Fund for Transport Infrastructure
(SFDI). In the third lecture named Necessity for client’s
supervision engineer in the process of the realisation of an
underground working Lubor Šmíd spoke about client’s super-
vision engineer on the Ejpovice tunnel construction site. Jiří
Velebil prepared a lecture on Technical solution to selected
parts of the construction (the mined northern tunnel, cut-and-
cover sections, final structures). Štefan Ivor introduced The
use of experience from the excavation of the Southern tunnel
tube for the excavation of the Northern tunnel tube using the
TBM technology. Pavel Vížďa presented an interesting topic
Divergence of assumed and really encountered geotechnical
conditions. Tomáš Ebermann dedicated himself to Interesting
results of geotechnical monitoring, i.e. the terrain settlement
in a low overburden section, application of an automatic
monitoring system for measuring deformations, geophysical
verification of the homogeneity of the tunnel overburden and
hydrogeological monitoring. 

Poslední Tunelářské odpoledne roku 2017 se uskutečnilo ve
středu 8. listopadu na téma Tunel Ejpovice. V dopoledních
hodinách byla pro zájemce uspořádána exkurze na tuto stavbu,
celkem 22 zájemců mělo možnost vidět rozebírání tunelovací-
ho stroje Viktorie (obr. 1), realizaci vodotěsných izolací a defi-
nitivního ostění tunelových propojek a úpravy pro realizaci
vnitřních konstrukcí tunelů. Vzhledem k tomu, že se stroj již
nacházel mimo samotnou tunelovou troubu, byla daleko zře-
telnější jeho velikost. 

Odpolední část zahájil předseda CzTA Ing. Ivan Hrdina.
Poukázal na to, že prorážkou tunelu Ejpovice skončily ražby
velkých rozměrů v celé České republice a že lze jen doufat, že
tato neradostná situace v dohledné době skončí. Dále se již ujal
moderování Ing. Alexandr Butovič (SATRA, spol. s r.o.), který
celé Tunelářské odpoledne připravil po odborné stránce.

Jako první vystoupil Ing. Milan Majer (SŽDC, s. o.) s téma-
tem Zkušenosti investora při realizaci stavby. Uvedl data
o základních údajích stavby, o její dlouholeté přípravě, dopadu
změny technologie, roli technického dozoru investora, geo-
technickém monitoringu a geotechnickém konzultantovi i radě
monitoringu.

Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. (SFDI) pokračoval tématem
Modernizace trati Rokycany – Plzeň z pohledu SFDI. Popsal
financování dopravní infrastruktury v letech 2010–2016,
čerpání prostředků v roce 2017 a nastínil klíčové informace
rozpočtu na rok 2018. Ukázal přehled projektů SŽDC v střed-
nědobém horizontu a dotkl se i otázky supervize staveb.

Ve třetí přednášce s názvem Nezbytnost TDI při realizaci
podzemního díla Ing. Lubor Šmíd (Sdružení INŽ, a.s.,
SATRA, spol. s r.o.) hovořil o technickém dozoru investora na
stavbě tunelů Ejpovice, který probíhal v letech 2014–2017.
Zjednodušeně řečeno, jeho úkolem je sledovat „čas, peníze
a kvalitu“. Zmínil složení týmu TDI i z hlediska profesního
zastoupení a zkušenosti, které lze využít v budoucnu na dal-
ších stavbách.

Ing. Jiří Velebil (METROPROJEKT Praha a.s.) připravil
přednášku na téma Technické řešení vybraných částí stavby
(ražený severní tunel, hloubené úseky, definitivní konstrukce).
Popsal jednotlivé stavební objekty, tunelové propojky, techno-
logickou šachtu, vjezdový a výjezdový portál a další. 

Ing. Štefan Ivor (Metrostav a.s.) představil Využití zkušenos-
tí z ražby jižního tunelu pro ražbu tunelu severního pomocí
technologie TBM. Nejprve shrnul poznatky z ražeb jižního
tunelu. Zvládnutí komplikací při jeho ražbě pomohlo přijmout
taková opaření, díky nimž následně proběhly ražby druhého
tubusu téměř bez problémů a v kratším čase.

Mgr. Pavel Vížďa (GEOtest, a.s.) uvedl zajímavé téma
Rozdílnost předpokládaných a skutečně zastižených geotech-
nických podmínek. Ražba probíhala v obtížných geotechnic-
kých podmínkách, kdy byly velké rozdíly mezi předpokláda-
nými a skutečně zastiženými podmínkami. 

Poslední přednášející Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D.,
(GEOtest, a.s.) se věnoval Zajímavým výsledkům geotechnic-
kého monitoringu, tj. sedání terénu v úseku nízkého nadloží,
nasazení automatického monitorovacího systému pro měření
deformací, geofyzikální ověřování homogenity nadloží tunelu
a hydrogeologický monitoring.

Celkem se Tunelářského odpoledne zúčastnilo asi 90 poslu-
chačů. Všechny prezentace jsou umístěny na webových strán-
kách CzTA www.ita-aites.cz.

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

Obr. 1 Exkurze na tunely Ejpovcice, rozebíraný tunelovací stroj
Fig. 1 An excursion to Ejpovice tunnel, the disassembled tunnel boring
machine
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