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všech tunelových trub na této trase. Celá trasa Stuttgart –
Ulm by měla jít do provozu v roce 2022.
■ Výroba reaktivnějšího cementu pro stříkaný beton

Firma HeidelbergCement AG si před několika roky uvědo-
mila, že v jejím regionu bude probíhat výstavba velkého
objemu podzemních staveb. Proto se rozhodla vyvinout a sta-
vebním firmám nabídnout speciální cement pro stříkané beto-
ny. Tento ekonomičtější cement s rychlejším náběhem pev-
nosti společnost vyrábí v cementárně Schelklingen ve šváb-
ské pahorkatině v blízkosti velkých podzemních staveb:
Stuttgart 21 a vysokorychlostní železnice Stuttgart – Ulm.
■ Železniční svršek bázového tunelu Ceneri dokončen

Slavnostní dokončení montáže kolejí na pevnou jízdní
dráhu v 15,4 km dlouhém bázovém tunelu Ceneri proběhlo
30. května 2018. Od tohoto data jsou obě tunelové trouby
průjezdné pro montážní kolejová vozidla a předpokládá se,
že zbývající instalace zařízení nutných pro železniční provoz
v tunelu bude dokončena do konce srpna 2019. Zkušební pro-
voz by měl být po dílčích zkouškách zahájen v březnu 2020.
■ Brunelovo muzeum v Londýně se rozšíří

Londýnské Brunelovo muzeum je zaměřeno na použití prv-
ního nemechanizovaného štítu při stavbě 400 m dlouhého
tunelu pod řekou Temží, což se odehrálo před 190 lety.
Muzeum nyní v aukci koupilo od soukromých sběratelů ori-
ginální výkresy, které detailně ukazují práci razičů i zedníků
a současně ilustrují, jak stavitel tunelu Marc Brunel postupně
získané zkušenosti přenášel do technologických postupů
ražby.

Aby nové získané dokumenty mohly být představeny veřej-
nosti, plánuje se podstatné rozšíření Brunelova muzea.

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ, mila_novotny@volny.cz

■ Budoucí mimořádné tunelové projekty v Norsku
Stavba prvního tunelu pro námořní lodě na světě o světlém

profilu 1620 m2 a délce 1,7 km by měla být zahájena v roce
2018. Tunel umožní lodím, aby nemusely plout kolem širo-
kého konce poloostrova, kde je velmi bouřlivé moře, ve kte-
rém již mnoho lodí ztroskotalo.

V roce 2018 by měl být dokončen silniční tunel Solbak
délky 14,3 km, který bude nejdelším podmořským automobi-
lovým tunelem na světě.

V Helgelandu je plánován podmořský silniční tunel
s hloubkou až 396 m pod mořskou hladinou, což znamená,
že bude nejhlubším podmořským silničním tunelem na
světě.

Až bude v roce 2023 uveden do provozu tunel Rogfast,
stane se svou délkou 27 km nejdelším podmořským silničním
tunelem na světě a současně bude svou hloubkou 390 m jed-
ním z nejhlubších.

Železniční tunel Folo bude po dokončení v roce 2021
nejdelším norským železničním tunelem, přičemž většina
z jeho délky 20 km bude vyražena pomocí TBM.
■ Ukončení ražeb tunelu Bossler

Druhá trouba tunelu Bossler na nové rychlostní trati
Stuttgart – Wendlingen – Ulm byla proražena 8. června 2018.
Tunel dlouhý 8,8 km je pátým nejdelším železničním tune-
lem v Německu. V průběhu jeho výstavby se díky upřesnění
geotechnických podmínek podařilo výrazně zmenšit úsek,
který se původně měl razit konvenčně (viz Mozaika
v č. 4/2017 časopisu Tunel). 

Uvažovalo se, že tunelovací stroj vyrazí jen 2,8 km tunelu,
ve skutečnosti na první troubě razil 7,8 km a na druhé dokon-
ce skoro 8 km!

Na trase Wendlingen – Ulm je nyní vyraženo celkem
47 km tunelových trub, což je více než tři čtvrtiny délky

The 16th international conference on Geotechnical En gi -
neering took place from 18th to 19th October 2018 in So láň
hotel in the Beskids. This year’s conference was held on the
occasion of the eightieths anniversary of the birthday of
Professor Josef Aldorf, a university teacher and an important
expert in the field of geotechnical and civil engineering, who
has participated in many important tunnel construction pro-
jects in the Czech Republic. This year’s conference was
attended by 130 representatives of companies and university
and research workplaces from both the Czech Republic and
Slovak Republic, as well as from abroad. The conference
focus was wide, comprising traditional topics concerning
slope instabilities and their stabilisation, foundations of buil-
dings and tunnel structures and problems associated with the
development of a deep radioactive waste repository, which is
currently very topical in the Czech Republic. The section
dedicated to teaching and scientific and research activities of
university workplaces in the Czech Republic and the Slovak

Republic, which currently provide teaching and education of
the young generation, was also an inseparable part of the
conference. 

Již 16. ročník mezinárodní konference Geotechnika se
konal ve dnech 18.–19. 10. 2018 v konferenčním sále hor-
ského hotelu Soláň v Beskydech. Všech předchozích 15 roč-
níků se konalo ve Vysokých Tatrách, letošní ročník byl pře-
sunut organizátorem konference katedrou geotechniky
a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava
na česko-slovenské pomezí. Letošní ročník konference byl
výjimečný i tím, že se konal u příležitosti osmdesátých naro-
zenin pana profesora Josefa Aldorfa, vysokoškolského peda-
goga, významného odborníka v oblasti geotechniky a pod-
zemního stavitelství, který se podílel na mnoha významných
tunelových stavbách v České republice, dlouholetého člena
redakční rady časopisu Tunel a předsednictva České tunelářské
asociace. Letošního ročníku se zúčastnilo 130 zástupců firem
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a univerzitních a výzkumných pracovišť z České a Slovenské
republiky i ze zahraničí. Záštitu nad tuto konferencí převzala
jako již tradičně Česká tunelářská asociace, mediálními part-
nery pak byly kromě časopisu Tunel i časopisy Silnice
a železnice a Konstrukce. 

Stejně jako v případě předchozích ročníků bylo zaměření
konference široké, zahrnovalo jak tradiční témata týkající se
svahových nestabilit a jejich sanací, zakládání staveb a tune-
lových staveb, tak i problematiku spojenou s vývojem hlu-
binného úložiště radioaktivního odpadu, která je v České
republice v současné době velmi aktuální. Neoddělitelnou
tradiční součástí konference byla rovněž sekce věnovaná
pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti univerzitních
pracovišť v České i Slovenské republice, která zajišťují
výchovu a vzdělávání mladé geotechnické generace.

Problematikou rizikové analýzy v geotechnice se zabýval
příspěvek přednesený doc. Rozsypalem, hodnocením rizik
výstavby dálnice v sesuvném území na středním Slovensku
pak příspěvek kolegů ze Slovenské technické univerzity
v Bratislavě. Metodikou analýzy potenciálně nestabilních
území v horninovém prostředí se složitou genezí, velkou
heterogenitou a anizotropií se zabýval příspěvek kolektivu
autorů katedry geotechniky a podzemního stavitelství
Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. 

Kolektiv autorů z téhož pracoviště prezentoval výsledky
experimentů týkajících se interakce základové desky s pod-
ložím a dále problematiku využití kónické penetrační zkouš-
ky k alternativnímu vyhodnocení vlhkosti na mezi plasticity
soudržných zemin. V příspěvku prof. Kalába z téže katedry
byl proveden rozbor vlivu vibrací na stavební objekty a kon-
strukční doporučení vycházející z Eurokódu 8. 

Výpočetní přístupy a využití výsledků geotechnického
monitoringu při řešení problémů zakládání výškových
budov na neogenním podloží prezentoval kolektiv autorů ze
Stavební fakulty Slovenské technické univerzity v Bra -
tislavě. Analýza příčin poruch na rodinném domě nestan-
dardního půdorysu a mimořádně složitá sanace tohoto
objektu byla obsahem dalšího příspěvku kolegů z téhož pra-
coviště. Zajímavým příspěvkem byl rovněž příspěvek zabý-
vající se havárií opevnění zámku v Holíči v důsledku zmen-
šení zatížení nad základovou spárou ve vodním příkopu,
který přednesl prof. Hulla. Problematikou podchytávání
historických průmyslových objektů pilotovou stěnou při
realizaci energokanálu v hloubce 5 m v těsné blízkosti 
zmíněných objektů se zabýval příspěvek přednesený
prof. Turčekem. 

Příspěvek kolektivu autorů z firmy Minova Bohemia s.r.o.
prezentoval na konferenci problematiku zajištění výkopo-
vých jam startovací a cílové šachty protlaku pro převedení
vodovodu štětovnicovými stěnami kotvenými nepředpínací-
mi tyčovými kotvami MAI SDA R a táhly z celozávitových
kotevních tyčí CKT. Článek autorů z Ústavu geotechniky
VUT Brno pak byl zaměřen na analýzu mechanismu přenosu
zatížení z kompozitního kotevního prvku do okolního skal-
ního masivu s využitím numerického modelování a citlivost-
ní analýzy provedené na základě metody plochy odezvy.

Zajištěním stavební jámy hloubky 30 m pro technologické
centrum tunelu Bypass Luzern budované ve stísněných pod-
mínkách s využitím kombinace technologií speciálního
zakládání se zabýval příspěvek Ing. Laciny z firmy
AMBERG Engineering Brno, a.s. V tomto příspěvku bylo,
mimo jiné, představeno i využití vizualizačních 3D modelů,
které po napojení na příslušné informační databáze budou
tvořit úplný informační model BIM celé stavby. 

Dva další příspěvky byly věnovány problematice skalních
svahů z hlediska posuzování jejich stability s využitím ani-
zotropního konstitutivního modelu Jointed-Rock v numeric-
kém modelu (Ing. Ježek, doc. Pruška, ČVUT Praha) a z hle-
diska využití akcelerometrických senzorů pro měření stavů
ochranných sítí a dynamických bariér (kolektiv autorů
z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava
a firmy SG-Geo in že nýring. s.r.o.).

Kolektiv autorů z katedry geotechniky a podzemního sta-
vitelství VŠB-TUO prezentoval v oblasti podzemního stavi-
telství problematiku návrhu ocelobetonového ostění tunelu
spolupracujícího s horninovým prostředím a rovněž příspě-
vek uvádějící první inspirativní zkušenosti s praktickým
využitím optických vláken k monitoringu primárního ostění
tunelu. Ve spolupráci s firmou HOCHTIEF CZ a.s. připravi-
li kolegové z ČVUT příspěvek týkající se výzkumu mecha-
nických vlastností betonu s přídavkem drcené pryže určené-
ho k výstavbě liniových podzemních děl. 

V závěrečné sekci konference pak byly prezentovány přís-
pěvky zaměřené na vybrané aspekty přípravy výstavby hlu-
binného úložiště radioaktivního odpadu. Kolektiv katedry
geotechniky a podzemního stavitelství VŠB-TUO připravil
v této souvislosti příspěvek zabývající se možnostmi využi-
tí numerického modelování ke stanovení porušených zón
v okolí podzemních děl ražených v pevných horninách,
prof. Rapantová z téhož pracoviště pak referovala o srovná-
ní úložných konceptů hlubinného úložiště radioaktivního
odpadu z hlediska disipace tepla v horninovém prostředí.
Profesor Blaheta z Ústavu geoniky AV ČR přednesl zajíma-
vý příspěvek zaměřený na obtížnou problematiku numeric-
kého modelování termo-hydro-mechanických procesů
v bentonitových těsnicích bariérách úložiště. 

Zástupcem hornické problematiky na této konferenci byl
příspěvek doc. Šňupárka zabývající se stabilitou chodeb
a horninového masivu při dobývání uhlí metodou chodba-
pilíř ve velkých hloubkách. Příprava sanace bývalého povr-
chového dolu byla tématem příspěvku předneseného zástup-
cem firmy Inset s.r.o.

Zástupce firmy Ekotechnika spol. s r.o. prezentoval v rám -
ci konference nabídku přístrojové techniky pro geotechnic-
ký monitoring a rotační sónické vrtání. 

Doufáme, že byl letošní ročník konference po odborné
strán ce přínosný, že přinesl možnost setkání odborníků z růz -
ných oblastí geotechniky a podzemního stavitelství při příle-
žitosti významného životního jubilea profesora Aldorfa a že
byla rovněž započata nová tradice pořádání konference
Geotechnika na novém místě, ve valašských horách. 

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

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava


