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sické provedení uzávěru propojky. Osazení prefabrikovaného
modulu pomocí manipulátoru trvalo méně než 90 minut.

Modul se anglicky nazývá Plug-in Crosscut Element (PCE)
a impulz pro jeho vývoj přišel ze stavby tunelu Koralm.
■ Tunel Rastatt – vývoj prací na havarované východní troubě

Po havárii východní trouby v srpnu 2017 bylo do ní ulože-
no 2000 m3 betonu, který vytvořil zátku mezi poškozenou
a havárií nedotčenou částí tunelu. Po jejím odstranění doda-
vatel připravuje přeražbu havarované části. Z povrchu byla
nad klenbou tunelu vyhloubena přístupová šachta, která bude
sloužit jako úniková cesta a současně pro zásobování prová-
děných prací, např. propojek v nepoškozené části tunelu. 

Arbitráž dohodnutá v září 2017 dále probíhá, ale očekává
výsledky a vyhodnocení dodatečného geotechnického průzku-
mu, který proběhl v květnu a červnu 2018. Předpokládá se, že
arbitrážní proces významně pokročí koncem roku 2018.

Získané výsledky z dodatečného průzkumu také poslouží
pro úpravu projektu dalších razicích prací obou trub pod kole-
jištěm železnice.
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•  razicí hlava může být upravena pro rozšíření výrubu
o 35 mm (ražený profil se zvětší o 70 mm).

Rubanina bude odvážena vozy a ostění tunelu budou tvo-
řit šestiúhelníkové betonové segmenty.

Investor zvažoval i konvenční metodu, ale z hlediska
nemožnosti zřídit další čelby, by ražba trvala příliš dlouho
(předpokládalo se 12 let). Proto byla zvolena metoda kontinu-
álního ražení, i když s určitými obavami. Podmínky v mladé
geologii jižního Himálaje jsou jen velmi málo známé a tak
první ražbu TBM v tomto prostředí lze chápat jako zkoušku,
jak zde může být technologie TBM úspěšná.
■ Prefabrikovaný modul pro uzavření tunelových propojek

Vybudování uzávěrů propojek mezi tunely včetně protipožár-
ních dveří a průchodek je časově náročné a prodlužuje dokon-
čovací práce pro vyražení tunelu. Proto byl vyvinut prefabriko-
vaný plně vybavený uzavírací modul, který bude možné vsadit
v tunelu do ústí propojky a následně ho zafixovat a utěsnit. Pro
osazení 8 t těžkého modulu byl vyvinut manipulátor, který se
může pohybovat na pneumatikách nebo po kolejích.

V prosinci 2017 byl modul a jeho osazení úspěšně předve-
deny v měřítku 1:1 ve zkušební štole Hagerbach ve Švýcarsku.
Prokázalo se, že modul ušetří asi 90 % času potřebného na kla-

The World Tunnel Congress was held this year in Dubai,
the United Arab Emirates, on the 21st through to 26th April. It
was organised by the ITA-AITES jointly with the SOE UAF
(Society of Engineers United Arab Emirates). The theme of
this congress was “The Role of Underground Space for
Future Cities”. The congress opening took place at the Dubai
World Trade Centre and was attended by many important
guests, representatives of government and private sector,
large tunnel construction companies and many others. The 
ITA-AITES 44th General Assembly was a traditional part of
the congress. 

Světový tunelářský kongres se v tomto roce konal v Dubaji
ve Spojených arabských emirátech ve dnech 21.–26. dubna.
Pořadatelem byla světová organizace ITA-AITES spolu
se SOE UAE (Society of Engineers United Arab Emirates).
Motem letošního kongresu bylo „Využití podzemního prosto-
ru pro města budoucnosti“. Zahájení proběhlo v dubajském
kongresovém centru a zúčastnilo se jej mnoho významných
hostů, zástupců vlády i soukromého sektoru, velkých tunelář-
ských společností a mnoho dalších. Jeho tradiční součástí bylo 
44. valné shromáždění ITA-AITES. 
„Muir Wood Lecture“

Každoroční přednášku „Muir Wood lecture“ připravil
Edward Cording na téma „Monitorování a kontrolování cho-
vání zeminy při současném aplikování tunelování v přetlaku“.
Pro tuto přednášku na počest sira Alana Muir Wooda, význam-
ného odborníka z oboru podzemních staveb a prvního prezi-
denta ITA, vybírá přednášejícího i téma valné shromáždění 
ITA-AITES na svém zasedání vždy rok dopředu.

„Open Session“

V rámci Open Session, která se konala 24. dubna, proběhla
panelová diskuse s hlavním tématem „Smluvní praxe 21. stole-
tí“. Hlavními dvěma body byly osvědčené postupy a výzvy
v této oblasti. Diskutující seznámili posluchače se současnými
trendy, ke kterým patří velké komplexní projekty a různorodost
podmínek, které mohou při tak rozsáhlých projektech nastávat.
44. valné shromáždění

Valné shromáždění se uskutečnilo v neděli 22. dubna a ve stře-
du 25. dubna. V rámci obou zasedacích dní zástupci jednotlivých
členů ITA-AITES schválili výsledek hospodaření za období
2017/2018 a odsouhlasili návrh rozpočtu 2018/2019. Novým
členem ITA-AITES byl potvrzen Nový Zéland. Doplňovací
volby do předsednictva se letos nekonaly, volební období někte-
rých jeho členů končí až v roce 2019. Jednotliví zástupci pra-
covních skupin seznámili přítomné se zprávou o jejich činnosti
a již druhým rokem byla distribuována publikace s přehledem
činností národních členů ITA-AITES, kteří zaslali podklady.
Pořadatelé WTC v roce 2019 (Neapol, Itálie) a 2020 (Kuala
Lumpur, Malajsie) seznámili se stavem přípravy kongresů a byl
potvrzen pořadatel WTC 2021 – Světový tunelářský kongres
2021 se uskuteční v Kodani ve dnech 16.–19. května.

Kongresu se zúčastnilo více než 1550 delegátů ze 68 zemí –
odborníků z praxe, akademiků, stavebních inženýrů a řady dalších
a 130 vystavovatelů a sponzorů. Celkem bylo předneseno podle ofi-
ciální statistiky 211 ústních prezentací a představeno 141 posterů.
Na valném shromáždění bylo přítomno 47 zástupců ze 75 člen-
ských zemí. Pořadatelé zhodnotili kongres jako velmi úspěšný.
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