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prednášky a sekcia Zmluvné vzťahy a manažment rizík s jednou
prednáškou. Tieto sekcie boli doplnené vybranými prednáška-
mi, medzi ktorými zazneli aj dve veľmi zaujímavé prezentácie
výstavby železničného tunela Ejpovice v Českej republike,
jedna z pohľadu investora a druhá z pohľadu zhotoviteľa stavby.
Okrem prednášok bola odborná časť konferencie tvorená
aj posterovou sekciou, v rámci ktorej bolo prezentovaných 19
posterov.

V posledný deň konferencie 25. mája 2018 sa uskutočnili
štyri zaujímavé exkurzie, ktoré ponúkli ukážku všetkého, čo sa
v súčasnosti deje okolo tunelov na Slovensku. Razenie tunelo-
vých rúr mohli účastníci vidieť na stavbe železničných tunelov
Diel a Milochov, dokončovacie práce na stavebnej časti a prí-
pravu pre realizáciu technológie na diaľničných tuneloch
Ovčiarsko a Žilina. Na stavbe tunela Višňové bolo možné vi -
dieť razenie tunelových rúr ako aj realizáciu definitívnych kon-
štrukcií. Posledná exkurzia smerovala na Integrované operátor-
ské pracovisko v SSÚD Považská Bystrica, odkiaľ je riadená
prevádzka tunela Považský Chlmec.

Záverečné poďakovanie za úspešný priebeh konferencie opäť
patrí jej organizátorom, prípravnému výboru a partnerom kon-
ferencie, ale najmä prednášajúcim a všetkým jej účastníkom. 

Ing. VIKTÓRIA CHOMOVÁ

Matt zo spoločnosti ILF Consulting Engineers s prednáškou
z realizácie jedného zo svetových tunelových megaprojektov
Brenner Basis Tunnel – výsledky optimalizácie a harmonizácie
návrhu projektu.

Konferencia v nasledovných dvoch dňoch pokračovala
vybranými prednáškami a piatimi odbornými sekciami, keď
celkom zaznelo 42 prednášok. V prvom bloku vybraných pred-
nášok sme mali možnosť vypočuť si prezentáciu prípravy
výstavby tunela Višňové z pohľadu financovania, prednášku
o súčasnom stave výstavby železničných tunelov Diel
a Milochov, ako aj prezentácie výstavby metra v Dohá a pod-
morského cestného tunela Solbakk. 

V sekcii Navrhovanie a realizácie podzemných stavieb
odznelo 10 prednášok, prezentovaný bol stav prípravy
a výstavby viacerých slovenských tunelových projektov, medzi
nimi tunelov Višňové, Žilina, Považský Chlmec, Svrčinovec,
Žilina a Soroška. Okrem slovenských prednášok sme mali prí-
ležitosť vidieť viaceré prezentácie zahraničných projektov.

Celkom 8 prednášok priniesla sekcia Geotechnický prieskum
a monitoring, pričom prezentácie sa týkali aj stavieb tunelov
Čebrať, Poľana, Diel, Soroška a Ejpovice. V sekcii Tech no -
logické vybavenie a bezpečnosť prevádzky podzemných stavi-
eb bolo prezentovaných 7 prednášok. 

Menší počet prednášok priniesli sekcie Sanácia a rekonšt-
rukcia podzemných stavieb, v ktorej boli prezentované dve

Obr. 3 Ing. František Očkaják pri úvodnej prednáške
Fig. 3 Ing. František Očkaják delivering the opening lecture Obr. 4 Spoločná fotografia súčasného a bývalých predsedov Slovenskej tune-

lárskej asociácie s predsedníčkou prípravného výboru 
Fig. 4 Common photo of the current chairman and former chairmen of the
Slovak Tunnelling Association with the chairman of the Steering Committee

The traditional congress of Swiss tunnellers, STC Luzern
2018, was held from 13th June to 15th June 2018. The Thursday
afternoon colloquium motto was drainage, waterproofing and
all things connected with water in underground workings.
Various waterproofing and drainage methods and systems were
presented in seven lectures on examples of well-known tun-
nels, for instance the Brenner Base Tunnel and the Weinberg
tunnel under the river Limmat in Zurich. The standard full-day
conference took place on Thursday; technical excursions to
underground construction sites in Switzerland were organised
on Friday. The attendance at the conference always exceeds 800
persons; the colloquium was this year attended by 400 persons.
Even though the congress is a national Swiss event, it was
attended, as usual, by approximately one hundred foreign dele-
gates, mostly from German speaking countries.  

Ve dnech 13. 6. až 15. 6. se konal tradiční kongres švýcar-
ských tunelářů STC Luzern 2018. Mottem kolokvia ve středu
odpoledne bylo odvodnění, izolace a vše co souvisí s vodou
v podzemních dílech. V sedmi přednáškách byly prezentovány
na příkladech známých tunelů různé způsoby a systémy izola-
cí a odvodnění – např. Brennerský bázový tunel a tunel
Weinberg v Zürichu pod řekou Limmat. Žádné převratné tech-
nologie či novinky k vidění nebyly, snad jen prezentace toho,
že tunely lze skutečně provést jako vodotěsné, a to i v mimo-
řádných hydrogeologických podmínkách. Velkým problémem
je u drenážních systémů sintrování a zanášení potrubí a jejich
následné čištění a udržování těchto systémů ve funkčním stavu.
Sintrování je nežádoucí nejen z důvodu zmenšování průtočné-
ho profilu drenážních potrubí, ale zejména z důvodu zanášení
drenážních otvorů v těchto potrubích, čímž přestává drenážní
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systém postupně plnit svoji drenážní funkci. Byly prezentová-
ny různé metody na odstranění toho nežádoucího jevu – vytvá-
ření co největších „drenážních“ prostorů za rubem ostění (např.
štěrkové výplně místo injektování rubu tybinků a co nejširší
používání štěrku nebo jiného propustného materiálu v podklad-
ních vrstvách místo betonů a mazanin), osazování stabilizátorů
tvrdosti vně i do drenážních potrubí (tzv. Depotstein), přečer-
pávání drenážních vod zpět do potrubí nebo do rubových pro-
storů s instalovanými stabilizátory. Zajímavým námětem na
využití vytékajících podzemních vod z drenážních systémů
bázového tunelu Lötschberg, které mají standardní teplotu více
než 18 stupňů Celsia, je projekt Tropenhaus Frutigen u sever-
ního portálu. Vytékající vody jsou totiž příliš teplé na to, aby
byly přímo vypouštěny do řeky Kander, kde způsobovaly likvi-
daci některých původních druhů ryb, zde komerčně lovených.
Relativně teplá voda se tak před vypouštěním do řeky využívá
v nově vybudovaném komerčně koncipovaném areálu pro
vyhřívání skleníků pro pěstování subtropických a tropických
plodin a v několika venkovních nádržích pro chov i komerční
lov teplomilných ryb, včetně „pěstování“ kaviáru, jehož roční
produkce zde přesahuje více než jednu tunu.

Ve čtvrtek pak proběhla standardní celodenní konference
a v pátek byly organizovány odborné exkurze na podzemní
stavby ve Švýcarsku. Účast na této konferenci standardně pře-
sahuje 800 návštěvníků, kolokvia se letos zúčastnilo přes 400
návštěvníků. Přestože jde o národní švýcarskou konferenci,
zúčastnilo se jí jako obvykle kolem stovky zahraničních dele-
gátů, převážně z německy mluvících zemí (Rakousko
a Německo). Z Česka pak jenom dva a ze Slovenska sedm. 

Témata přednášek byly jako obvykle pečlivě vybraná – nejen
švýcarské stavby a projekty, ale i významné a zajímavé mezi-
národní projekty. Za zmínku stojí určitě následující přednášky.

Výstavba třetí tunelové trouby tunelu Gubrist na severním
obchvatu Zürichu, který by měl odstranit dennodenní zácpy
v tomto úseku.

Výstavba železničního dvojkolejného tunelu Eppenberg za
účelem dosažení plně čtyřkolejného (!) provozu na trati Zürich
– Bern, kde denně jezdí 550 vlaků.

Dokončuje se sanační tunel Belchen dl. cca 3,2 km na dálni-
ci A2 mezi Basilejí a Egerkingenem budovaný pro možnost
uzavření jedné ze dvou stávajících tunelových trub z roku 1970
kvůli sanaci jejich ostění, výrazně poškozených bobtnavými
horninami.

Připravuje se projekt druhé tunelové trouby Gotthardského sil-
ničního tunelu, odsouhlasený celonárodním referendem.
Zajímavostí je podmínka referenda, že přestože budou obě trouby
dvoupruhové, provozovány budou každá trouba vždy pouze jed-
ním jízdním pruhem. Důvodem je přílišné nezvýšení intenzit sil-
niční dopravy přes Gotthardský masiv, což by luxusní prakticky
dálniční čtyřpruh jistě způsobil. 

Velmi problematická je dostavba a zprovoznění druhé tunelové
trouby bázového tunelu Lötschberg. Z finančních důvodů byl před
deseti lety zprovozněn tunel se dvěma jednokolejnými tunely na
cca třetině délky a zbytek tunelu se provozuje jako jednokolejná
trouba s obousměrným provozem, přestože druhá trouba byla již
téměř vyražena a dnes slouží jako záchranná cesta. Tehdejší
finanční úspora se ukazuje dnes jako zásadní chyba, kapacitně
tunel již dnes nestačí a náklady na dostavbu při zachování provo-
zu v provozovaných částech tunelu včetně zachování funkční
záchranné cesty při její přestavbě na normální traťový tunel jsou
extrémní.

Po deseti letech přerušení byla v roce 2017 obnovená ražba
tunelu Riedberg v extrémních podmínkách sesuvné oblasti s prů-
měrným aktuálním denním postupem pouhých 0,5 m! Primární
ostění se provádí pod ochranou mikropilotových deštníků vrta-
ných z tzv. kapliček každých 6 m po krocích dl. 3 m. Primární
ostění je z monolitického betonu s výztuží z válcovaných profilů
HEB 200 a svařovaných armokošů a má v šestimetrovém kroku
proměnnou tloušťku od 50 cm do 150 cm (!) včetně protiklenby
tloušťky 70 cm. Primární ostění provedené do roku 2007 před zasta-
vením stavby bude kompletně vybouráno a výše uvedenou techno-
logií monolitického primárního ostění provedeno znovu. Důvodem
je fakt, že sesuv v břidličnatých horninách, ve kterých je tunel budo-
ván, se pohybuje cca 1 cm za rok a tunel musí být schopen se pohy-
bovat i se sesuvem a být přitom v provozu. Předpokládaná skuteč-
ná reálná životnost tunelu je tak maximálně 80 let.

Albulatunnel v kantonu Graubinden je nový jednokolejný (roz-
chod 1,0 m) 5860 m dlouhý železniční tunel, ražený souběžně
s původním tunelem z roku 1903 (památka UNESCO). Starý tunel
bude po uvedení nového tunelu do provozu sloužit jako úniková
cesta. Přednáška byla orientována zejména na nesmírně složitou
logistiku v extrémně nepřístupném terénu při zachování provozu
na stávající trati. Prorážka se plánuje na srpen letošního roku. 

Společný projekt Rakouska a Švýcarska (spolková země
Tyrolsko a kanton Graubünden) – vodní elektrárna v údolí řeky
Inn je historickým projektem již od dvacátých let minulého stole-
tí, který se realizuje až v nynější dekádě. Součástí stavby je mimo
jiné i extrémně dlouhá (23 km) přívodní štola s převýšením cca
200 m. Jedním z největších problémů bylo ale vyřešení majetko-
právních vztahů a mezistátní dohody. Nátok do přivaděče je totiž
na švýcarském území, ale vlastní elektrárna na rakouském území. 

Zelená linka metra v Dohá (Katar) představující traťové tune-
ly délky dvakrát 17 km se šesti stanicemi byla stavebně realizo-
vána v rekordním čase pouhých 18 měsíců při nasazení šesti
zeminových razicích štítů. A to i přesto, že během ramadánů
byly z bezpečnostních důvodů realizovány prakticky nulové
výkony! Byl zde použit smluvní systém „Design-Build plus
Provisional Sums“. 

Odborné exkurze v třetím dnu konference jsou vždy tradičně
perfektně organizovány. V letošním roce byly na výběr násle-
dující stavby ve Švýcarsku – tunel Bözberg, tunel Gubrist,
tunel Riedberg, tunel Belchen, tunel Eppenberg a tunel Albula.

Více informací lze nalézt rovněž na následujících vybraných
odkazech.

https://www.bbt-se.com/
http://www.nordumfahrung.ch/verkehrsinformationen/webc-
ams/westportal-des-gubristtunnels-blickrichtung-st-gallen/
http://www.belchentunnel.ch/
http://www.eppenberg-woeschnau.ch/startseite-copy-2-2
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/abstimmung-schweiz-
28.2-2016-zweite-gotthardroehre-resultat/41982350
https://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/arbei-
ten-am-riedbergtunnel-wieder-aufgenommen
https://www.gemeinschaftskraftwerk-inn.com/
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