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ČESKÁ REPUBLIKA
MODERNIZACE TRATI ROKYCANY – PLZEŇ 

Po ukončení ražeb obou trub i propojek ejpovických tunelů jsou
na stavbě první měsíce roku 2018 ve znamení betonářských a dal-
ších dokončovacích prací. 

V jižním tunelu se osazují kabelovody, kabelové šachty a požární
suchovody, které pak po etapách výstavby překrývají betonové chod-
níky. V sousedním severním tunelu se zase pracuje na vybavení jeho
dna, což zahrnuje instalaci vystrojovacích prvků, jako jsou odvodňo-
vací potrubí, šachty a příčné svody. Na takto vybavené dno se zde
potom vybetonuje deska tloušťky 40 cm. 

V propojkách potupně probíhají činnosti směřující k získání sta-
vební připravenosti pro dodavatele technologické části díla. 

Stavba také úspěšně pokračuje i na svých portálových částech,
kde na té rokycanské straně byl již vybetonován vlastní tunelový

THE CZECH REPUBLIC

MODERNISATION OF ROKYCANY – PLZEŇ RAILWAY 
TRACK SECTION 

After the completion of the excavation of both tubes and cross
passages of the Ejpovice tunnels, the initial months of the year 2018
are in token of concrete casting operations and other finishing work. 

Cableways, cable manholes and dry fire mains are being
installed in the southern tunnel tube. They are subsequently
covered in construction stages with concrete walkways. In the
neighbouring northern tunnel tube, the work on the equipment of
the bottom, comprising the installation of equipment elements,
such as drainage pipelines, manholes and transverse water col-
lecting pipelines proceeds. A 40cm thick concrete slab is subse-
quently cast on it.

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

podmínkách na příkladu několika významných bratislavských sta-
veb. Prof. Turček ze stejného univerzitního pracoviště přednesl
v rámci semináře, mimo jiné, příspěvek věnovaný rekonstrukci his-
torické budovy v Bratislavě, a to zejména z pohledu podchytávání
obvodových stěn budovy proudovou injektáží.

Kolegové ze Slezské univerzity v Gliwicích prezentovali výsled-
ky výzkumu zaměřeného na zlepšování vlastností uhelné břidlice
mísením s popílkem z fluidizačních kotlů pro využití takto získané-
ho směsného materiálu v dopravním stavitelství a výsledky labora-
torních zkoušek zaměřených na vyhodnocení vlivu vlhkosti na
změnu mechanických parametrů granulárních materiálů. Společně
s firmou BETOTECH pak polští kolegové připravili příspěvek
o možnostech využití odpadního materiálu v dopravním stavitelství
v kontextu požadavků evropských norem.

23. ročník semináře byl úspěšný jak po stránce odborné, tak
i z hlediska společenského setkání jeho účastníků, a dokumentoval
potřebu těchto odborných setkávání. 

doc. RNDr. EVA HRUBEŠOVÁ, Ph.D., 
eva.hrubesova@vsb.cz, 

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Způsoby a aspekty numerických výpočtů pro hodnocení stability
svahů a zejména účinků přijatých komplexních sanačních stabilizač-
ních opatření v obtížných geologických podmínkách byly prezentová-
ny v příspěvku autorů firmy AMBERG Engineering Slovakia s.r.o.

Využití a přínos moderních bezpilotních systémů (dronů) v oblas-
ti geotechniky a vybrané ukázky aplikací této moderní technologie
v oblasti pasportizace svahů a skalních stěn, pro výpočet objemu
sanované horniny a monitoring vývěrů podzemní vody prezentoval
zástupce firmy STRIX Inženýring spol. s r.o.

Využitím nízkoviskózní, polymery zesílené hydrostrukturní prys-
kyřice na akrylátové bázi s krátkou, nastavitelnou reakční dobou při
těsnění dilatačního spoje jezu Lhotka se zabýval příspěvek zástupců
realizační firmy ČIPOS Ostrava a.s. a dodavatelské firmy injektážní
hmoty MC- Bauchemie s.r.o.

Nedílnou součástí semináře byly i příspěvky pracovníků akade-
mické sféry, které dokumentují velmi těsné propojení činnosti pra-
covníků vysokých škol s praxí. Problematikou stavebních jam a pod-
zemních prostor v oblastech s vysokou hladinou podzemní vody
a lokalizací relativně nepropustných neogenních vrstev v nevelké
hloubce pod povrchem se detailně zabýval ve svém příspěvku
prof. Hulla ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, přičemž
rovněž ilustroval možnosti a technologii úspěšné výstavby v těchto

bohaté. Více než dvě a půl hodiny promítal fotografie ze zajímavých
míst, na která se někdy může člověk dostat i jako turista, jiná jsou
nepřístupná buď z důvodu utajení, nebo jsou už i zasypaná či jinak 
zlik vidovaná. Přítomní lidé se měli možnost dovědět řadu informací
o historických objektech, ale i těch, jejichž výstavba proběhla poměr-
ně nedávno. Jmenujme např. Karmelitánské katakomby, krypty, barok-
ní kasematy, sklepení, staré doly a podzemní lomy, historickou kanali-
zaci, hluboké studny, kryty i podzemní továrny z 2. světové války atd.
Pan Lahoda zaujal posluchače zajímavými příběhy o Vyšehradě,
Pražském hradu, Oboře Hvězda, Proseku, Hloubětíně, Rudolfově štole
a mnoha dalších více či méně známých místech v Praze.

Celkem se tohoto Tunelářského odpoledne zúčastnilo přes 70 lidí. Více
informací o této tematice lze vyhledat na internetových stránkách CMA
– společnosti pro výzkum historického podzemí www.podzemi-cma.cz.

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

The first Tunnel Afternoon in 2018 was held already for the third time
on the theme of historic underground workings. It was presented by Mr.
Ladislav Lahoda, for whom the underground has been a lifetime hobby.
He described underground structures in the territory of Prague, for
example, Carmelite catacombs, crypts, Baroque casemates, cellars,
abandoned mines and underground quarries, historic sewers, deep
wells, shelters and underground factories from World War II, etc. The
lecturer captivated the audiences by interesting stories about Vyšehrad,
Prague Castle, Hvězda deer park, Prosek, Hloubětín, Rudolph’s gallery
and many other more or less known Prague locations.

První Tunelářské odpoledne roku 2018 se konalo 7. března v Centru
vzdělávání Skupiny Metrostav. Pro velký zájem z minulých let se jeho
náplní již potřetí stala historická podzemní díla. Stejně jako v před-
chozích ročnících připravil téma pan Ladislav Lahoda, pro kterého je
podzemí jeho celoživotním koníčkem. 

V tomto Tunelářském odpoledni se přednášející věnoval podzem-
ním objektům pouze na území Prahy, které je z tohoto hlediska velmi
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