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ZE SVĚTA PODZEMNÍCH STAVEB   THE WORLD OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS

TUNELY POD SUEZSKÝM PRŮPLAVEM
TUNNELS UNDER SUEZ CANAL 

Obr. 1 Situace současného stavu
Suezského průplavu

Fig. 1 Map of the Suez 
Canal current state

The Suez Canal has recently passed and is currently passing
through a period of several principal modifications. The Suez
Canal is an approximately 195 kilometres long artificial canal
connecting the Mediterranean Sea and the Red Sea. The length of
the cruise from Europe to Asia without navigating around Africa
has been reduced since 17th November 1869 by nearly 9000 kilo-
metres. A big disadvantage of the Suez Canal lied in the fact that
only unidirectional shipping traffic was possible with respect to its
insufficient width. The time of waiting at the entrances amounted
to a full 11 hours and only ships with a limited displacement ton-
nage and dimensions could sail along it. But, after a year-lasting
intense work, a parallel 35km long branch of the canal with 4
cross passages to the existing route was opened and the depth and
width of additional 37km of the canal were increased to 24 up to
30m and 225m, respectively. The time of waiting for entering the
canal was reduced to ca 3 hours after those modifications. Only
three transverse roads crossed the Suez Canal until recently – one
of them was a steel suspension bridge north of Ismailia near El-
Qantara. The El Ferdan railway swing bridge lost significance for
the connection with the Sinai Peninsula because it had not conti-
nuation across the newly built parallel branch of the Suez Canal.
A 1.6km long Ahmed Hamdi road tunnel was opened to traffic in
1981 near the city of Suez. For that reason a plan to build identi-
cal twin-tube tunnels near Port Said (2x2.8km) and in Ismailia

(2x4.8km) was proposed for
connecting the economically
little used Sinai Peninsula with
central Egypt. During 19 months
in 2015 to 2017 four Face
Pressure Control TBMs really
drove all four tunnel tubes. The
one hour journey from Port Said
to the Sinai Peninsula across the
bridge near El-Quantara will
change to the several minute
passage through the tunnel
across under the canal. All tun-
nel tubes will be opened to traf-
fic at the end of June 2018, after
all finishing work is complete. 

Suezský průplav, jedna z nevý-
znamnějsích inženýrských, do -
pravních a vodních staveb 19. sto-
letí, prochází v posledních letech
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paralelní větev průplavu v délce 35 km se 4 propojkami do stávající
trasy (obr. 3), dalších 37 km průplavu bylo prohloubeno na 24 až 30 m
a rozšířeno na 225 m. Čekací doba pro vjezd do průplavu se snížila po
těchto úpravách na cca 3 hodiny, kapacita průplavu se zvýšila dvojná-
sobně – ze 49 na 98 lodí denně a mohou jím proplouvat mohutné
nákladní lodě šířky až 77 m, s výtlakem až 240 000 t.

Napříč Suezským průplavem vedly donedávna pouze tři příčné
komunikace. Severně od Ismailie u El-Qantary to byl silniční zavěše-
ný most (obr. 4), umožňující proplouvání lodí s výškou až 68 m.
Železniční otočný most El Ferdan poblíž Ismailie ztratil pro spojení se
Sinají na významu, protože přes nově vybudovanou paralelní větev

i v současném období několika zásadními úpravami, které výrazně
ovlivňují jak lodní dopravu v kanálu, tak síť pozemních komunikací
napříč kanálem.

Suezský průplav je umělý kanál, který v délce zhruba 195 kilomet-
rů spojil Středozemní moře a Rudé moře (obr. 1). Plavba lodí z Evropy
do Asie bez obeplouvání Afriky se od 17. listopadu 1869 zkrátila
o téměř 9000 km. Průplav nemá žádná zdymadla, protože není rozdíl
mezi hladinami obou propojených moří. Prů plav je rozdělen na sever-
ní a jižní část Velkým a Malým Hoř kým jezerem, přičemž mořská voda
ze Středozemního i Rudého moře teče volně do jezer, v nichž nahrazu-
je vodu, která se vypařila. Jezera také fungují jako vyrovnávací nádrž
redukující v průplavu následky přílivových proudů v obou mořích.

Velká nevýhoda Suez ské ho průplavu spočívala v tom, že lod ní pro-
voz mohl být pouze jednosměrný s ohledem na jeho nedostatečnou šíř -
ku, byť často upravovanou (obr. 2). Čekací doba u vjezdů byla pl ných
11 hod a mohly jím proplouvat pouze lodi s omezeným výtlakem i roz-
měry. V srpnu roku 2015 však byla po roce intenzivních prací otevřena

Obr. 2 Schéma rozšiřování a prohlubování průplavu
Fig. 2 Chart of enlarging the width and depth of the Suez Canal 

Obr. 3 Paralelní větve průplavu s propojením v km 54,5
Fig. 3 Parallel branches of the canal with the interconnection at km 54.5 

Obr. 4 Silniční most u El-Qantary
Fig. 4 Road bridge at El-Qantara

Obr. 5 Mixshield Herrenknecht Ø 13,02m
Fig. 5 Mixshield Herrenknecht Ø 13.02m

Obr. 6 Prorážka druhé tunelové trouby u Port Saidu 14. 12. 2017 
Fig. 6 The second tunnel tube breakthrough near Port Said on 14th

December 2017 
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činil 128 m) – obr. 6. Hodinová cesta z Port Saidu na Sinajský polo-
ostrov přes most u El-Qantary se změní na několik minut průjezdu
tunelem napříč pod průplavem. Druhá tunelová trouba v Ismailii byla
jako poslední proražena 24. 12. 2017. 

Po provedení všech dokončovacích prací mají být všechny tunelo-
vé trouby otevřeny na konci června 2018. Vzhledem k obdivuhodným
výkonům dosaženým při modernizaci Suezského průplavu i při ražbě
tunelů pod průplavem lze očekávat, že termín, který stanovil přímo
egyptský prezident Abdel Fatah al-Sisi, bude splněn. Tuto událost
v některém dalším čísle Tunelu rozhodně nenecháme bez povšimnutí. 

prof. Ing. JIŘÍ BARTÁK, DrSc.

Suezského kanálu nemá pokračování. Poblíž jižního konce průplavu,
u města Suez, byl v roce 1981 otevřen 1,6 km dlouhý silniční tunel
Ahmada Hamdího. 

Pro spojení ekonomicky málo využívaného Sinajského poloostro-
va s centrálním Egyptem byl proto egyptskou vládou navržen ambi-
ciozní plán vybudovat v co nejkratším čase stejné dvoutroubové
tunely u Port Saidu (2x 2,8 km) a v Ismailii (2x 4,8 km). Během 19
měsíců v letech 2015 až 2017 skutečně vyrazily čty ři plno profilové
štíty s tlakovou kontrolou čelby (Herrenknecht Mixshield č. S-958,
S-959, S-960 a S-961, vesměs Ø 13,02 m – obr. 5) všechny čtyři
tunelové trouby. Ražba druhé tunelové trouby u Port Saidu byla slav-
nostně dokončena 14. 12. 2017 (dosažený rekordní výkon za týden

The 23rd international seminar on Reinforcement, sealing and
anchoring of rock massif and building structures was held in the pre-
mises of the VŠB – Technical University of Ostrava on 15th–16th

February 2018. The seminar is traditionally co-organised by the
Department of geotechnics and underground construction of the
VŠB-Technical University of Ostrava jointly with the company of
Minova Bohemia s.r.o. This professional event was held under the
auspices of the ITA-AITES Czech Tunnelling Association and the
Czech Mining Authority. This year’s seminar was attended by over
100 professionals from geotechnical firms, companies focused on
coal mining, representatives of the mining administration and from
the academic and research sphere, from the Czech Republic and
abroad. The future of geotechnical professions was represented at the
seminar also by students. The professional content of the 27 lectures
delivered at the seminar was variable. 

Ve dnech 15.–16. 2. 2018 se konal v prostorách VŠB-Technické
univerzity Ostrava v pořadí již 23. ročník mezinárodního semináře
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních kon-
strukcí 2018, který tradičně spolupořádá katedra geotechniky a pod-
zemního stavitelství Fakulty stavební VŠB-Technické univerzity
v Ostravě a firma Minova Bohemia s.r.o. Záštitu nad touto odbornou
akcí převzala jako každoročně Česká tunelářská asociace a Český
báňský úřad. 

Letošního ročníku semináře se zúčastnilo přes 100 odborníků z řad
geotechnických firem, firem s hornickým zaměřením, zástupců báň-
ské správy i akademické a výzkumné sféry, a to z České republiky
i ze zahraničí, budoucnost geotechnických oborů pak zastupovali na
semináři rovněž studenti. Odborná náplň celkem 27 přednesených
přednášek semináře byla různorodá.

Firma Minova Bohemia s.r.o. prezentovala zkušenosti s aplikací
injektáže pro zesílení prorážky ve sloji na Dole Lazy. Kolektiv auto-
rů z firem OKD, a.s., Karviná Doly a Minova Bohemia s.r.o. i v dal-
ším příspěvku informoval o úspěšné a přínosné aplikaci polyureta-
nových injektáží v obtížných důlních podmínkách pro hospodárné
a bezpečné vydobytí uhelných zásob v podmínkách hlubinných dolů
na Karvinsku. Sortiment moderního průmyslového potrubí pro vyu-
žití v podzemním stavitelství a hlubinných dolech s nebezpečím
výbuchu metanu a výbuchu uhelného prachu představil společný
příspěvek kolektivu autorů z firmy Minova Bohemia s.r.o. a polské
firmy ELPLAST. Dosavadní zkušenosti s úspěšným použitím samo-
statné svorníkové výztuže v podmínkách OKR byly obsahem přís-
pěvku Ing. Korbela z firmy OKD, a.s. Dalším příspěvkem z oblasti

hornického stavitelství byl příspěvek autorů z firmy Minova
Bohemia s.r.o. a OKD, a.s. zaměřený na specifikaci vlastností
a výhod nového produktu na bázi cementových hmot pro výstavbu
důlních uzavíracích hrází, součástí příspěvku byla rovněž prezenta-
ce první praktické aplikace této nové hmoty v podmínkách OKD. 

Ukončením těžby na uranovém ložisku Rožná (dne 27. 4. 2017
byl vytěžen z ložiska poslední vůz s uranovou rudou), včetně mož-
ností dalšího využití částí uranového dolu Rožná pro vybudování
podzemního výzkumného pracoviště Bukov, se zabýval příspěvek
pracovníků státního podniku Diamo. 

Firma SG-Geoinženýring s.r.o. ve svém příspěvku představila
netradiční úpravu podloží tvořeného důlní hlušinou postiženou
intenzivními termickými procesy s cílem umožnit výstavbu výrobní
a administrativní budovy na tomto upraveném podloží. 

Účastníky semináře jistě zaujal i příspěvek autorů z firmy
Metrostav a.s. věnovaný zkušenostem z výstavby tunelu Joberg
v ledovcové moréně, který byl jako první tunel v Norsku realizován
Novou rakouskou tunelovací metodou. 

Využití zavrtávacích injekčních jehel R51L při ražbě slovenského
tunelu Polana pak bylo prezentováno v příspěvku Ing. Kocnára
(Minova Bohemia s.r.o., organizační složka ve Slovenské republice).

Praktickým zkušenostem s využitím injektážních materiálů při
sanačních pracích na podzemních stavbách byl věnován příspěvek
Ing. Laciny a Ing. Wetterové z firmy AMBERG Engineering Brno, a.s.

Příspěvek autorů z firmy METROPROJEKT Praha a.s. představil
specifikaci, cíle a výsledky rozsáhlého injektážního pokusu s využi-
tím PUR pryskyřic realizovaného v souvislosti s budoucí výstavbou
stanice metra Pankrác D. 

Příspěvek autorů z firem Subterra a.s. a HOCHTIEF CZ a. s. byl
zaměřen na problematiku specifik a odpovídajících způsobů výstav-
by kolektoru Hlávkův most, budovaného ve složitých geotechnic-
kých podmínkách pod vodním tokem, v blízkosti povrchových
a podzemních objektů. 

Ing. Luka z firmy Minova Bohemia s.r.o. představil postup a apli-
kované sanační konstrukční prvky zajištění skalních svahů v údolí
řeky Vltavy. Příspěvek z téže firmy pak prezentoval typy kotevních
systémů a mikropilot MAI SDA použitých při rekonstrukci přelivu
a skluzu vodního díla Šance na řece Ostravici. 

Alun Thomas (Minova, Dánsko) představil specifika a přednosti
svorníků GFRP (Glass Fibre Reinforced Plastic rockbolts) a příkla-
dy jejich využití v praxi. Inspirativní byl rovněž další příspěvek
tohoto odborníka věnovaný problematice návrhu permanentního
ostění tunelu ze stříkaného betonu. 

TRADIČNÍ SEMINÁŘ ZPEVŇOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ A KOTVENÍ HORNINOVÉHO MASIVU 
A STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V OSTRAVĚ
TRADITIONAL SEMINAR ON STRENGTHENING, SEALING AND ANCHORING OF GROUND MASSIF 
AND BUILDING STRUCTURES IN OSTRAVA
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