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Dýrafjorður tunnel in Iceland. Ing. Jiří Šach (Metrostav a.s.)
dedicated his lecture to the construction of tunnels in anot-
her Nordic country – this time in Norway, where the com-
pany of Metrostav has been driving road tunnels forming
parts of the by-pass road around the town of Kongsberg. The
last lecture was delivered by Ing. Marek Gasparovič
(Metrostav a.s.), informing about tunnels in the Turkish
metropolis, Istanbul, where the company of Metrostav a.s.
also participates. He described the construction of a depot
on the M7 metro line and the construction of an underg-
round funicular line in Istanbul.    

Druhé Tunelářské odpoledne roku 2018 se uskutečnilo 
19. září 2018 v Centru vzdělávání Skupiny Metrostav. Jeho
tématem byly již podruhé současné aktivity českých firem
a jednotlivců na zahraničních tunelových projektech.
Přípravou byli pověřeni Ing. Václav Soukup (Metrostav a.s.)
a prof. Ing. Matouš Hi lar, M.Sc., Ph.D. (3G Consulting
Engineers s.r.o.). Prof. Ing. Ma touš Hilar, M.Sc., Ph.D. celé
Tunelářské odpo ledne rovněž moderoval.

Jako první vystoupili Ing. Jan Korejčík a Ing. Radek
Bernard (na projektu zastupovali rakouskou firmu D2
Consult International GmbH), s přednáškou Tunel 
a život pod vrcholky Himalájí. Velice poutavou formou
představili stavbu tunelu Rohtang v Indii v oblasti Himachal
Pradesh a život v dané lokalitě, kde oba přednášející praco-
vali jako zástupci inženýrského dozoru. Jedná se o silniční
tunel délky 8,8 km, ražba probíhala metodou NRTM
a Drill&Blast pod průsmykem Rohtang Pass. Byla vyražena
jedna trouba pro dva pruhy. Tunel má únikovou chodbu
umístěnu pod vozovkou. Tunel v nadmořské výšce 3100 m
v budoucnosti zpřístupní oblast Lahaul & Spity, která bývá
v zimním období zcela odříznuta od okolního světa. Silnice
pokračuje dále do oblasti Ladakh, stát Jammu & Kasmir,
kde současný armádní investor připravuje další tři tunely
k výstavbě.

Další přednáška byla o NRTM a TBM ražbách bázového
železničního tunelu Semmering, RNDr. Tomáš Svoboda,
Ph.D. a Mgr. Zmítko (3G Consulting Engineeers s.r.o.) se
věnovali problematice zastižené geologie při ražbách zmí-
něné podzemní stavby, problémům s tím spojených a jejich
řešení. Lze připomenout, že na tuto stavbu se uskutečnil
odborný zájezd CzTA v roce 2017.

Bc. Tomáš Němeček (Subterra a.s.) připravil přednášku
o stavbě městského okruhu ve Stockhomlu, kde se společ-
nost Subterra a.s. podílí stavbou tunelů FSE209
Skärholman a Sätra. Městský okruh má celkovou délku 
21 km, z toho délka hlavních tunelů činí 2x18 km.
Přístupové rampy jsou dlouhé 14 km. V tunelech budou
vždy tři pruhy a součástí stavby je i šest křižovatek.
Předpokládaná cena je 27,6 mld. SEK (1 SEK = 2,50 Kč).
Někteří z posluchačů měli posléze možnost tuto stavbu nav-
štívit v rámci letošního odborného zájezdu CzTA.

Po přestávce se ujal slova Ing. Aleš Gothard (Metrostav
a.s.). Seznámil přítomné posluchače se stavbou tunelu
Dýrafjorður na Islandu. V budoucnu se díky tomuto tunelu
zpřístupní oblast, která je v zimním období nedostupná
z pevniny. Jedná se o již třetí stavbu tunelu společnosti
Metrostav a.s. na tomto ostrově. Tunel je dlouhý 5,6 km a je
ražený metodou Drill&Blast. Stavba byla zahájena v červnu
2017 a její ukončení se předpokládá v září 2020.

Ing. Jiří Šach (Metrostav a.s.) se věnoval výstavbě tunelů
v další severské zemi – tentokrát v Norsku, kde společnost
Metrostav a.s. razí silniční tunely, které jsou součástí obchva-
tu města Kongsberg. Jedná se o dva tunely délky 283 m
(tunel Moane) a 440 m (tunel Vollås), stavba byla zahájena
v lednu 2017 a měla by být ukončena v září 2020. Úsek
obchvatu, kde se oba tunely nacházejí, je dlouhý 4,7 km
a jeho součástí jsou i tři mosty, tři podjezdy a čtyři technické
místnosti.

Jako poslední vystoupil Ing. Marek Gasparovič (Metrostav
a.s.) s přednáškou o tunelech v turecké metropoli Istanbul, na
kterých se podílí rovněž společnost Metrostav a.s. Popsal
výstavbu depa linky metra M7 a stavbu podzemní lanovky.
V rámci výstavby depa se jedná o 1950 m ražených a 375 m
hloubených tunelů. Lanovka, druhý projekt, má být napojena
na linku metra M6. Oba projekty se setkávají s řadou výzev,
mezi které patří jiný přístup tamních lidí. Také oproti českým 
stavbám je zapotřebí brát velký ohled na seismicitu, která
vzhledem k oblasti má velký vliv na projekt.

Na závěr proběhla diskuse, do které se zapojila velká
část přítomných řečníků. Celkem se tohoto Tunelářského 
odpoledne zúčastnilo okolo 65 lidí. Většinu přednesených
příspěvků je možné vyhledat na webových stránkách
www.ita-aites.cz v sekci semináře. 

Ing. MARKÉTA PRUŠKOVÁ, Ph.D., 
CzTA ITA-AITES
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PIARC INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROAD TUNNEL OPERATIONS AND SAFETY

The 1st Road Tunnel Operations and Safety conference
organized by the World Road Association was held in Lyon,
France, at Lyon Convention Centre, from 3rd to 5th October
2018. Conference was organized with the support of the
European Commission, ITA COSUF (ITA Committee on
Operational Safety of Underground Facilities), the French
Centre for Tunnel Studies and French-speaking Working
Group of Road Tunnel Operators (also personally). It was
aimed at tunnel owners, operators, rescue services, desig-
ners, tunnel safety officers, equipment suppliers and instal-
lers. More than 300 participants from 37 countries  have
met at the conference. The welcome messages were presen-

ted by Jean-Luc Da Passano (vice president of the Greater
Lyon Council), Claude Van Rooten (president of PIARC-
World Road Association), André Broto (president of
PIARC French National Committee) and Marc Tesson
(Chairman of PIARC Technical Committee TC D.5). Two
days of technical sessions and round table discussions were
followed by a day of optional technical tours to the most
interesting tunnels in the Auvergne-Rhône-Alpes region.
The following technical excursions could be selected:
Croix Rousse Tunnel in Lyon, 3 tunnels at A89 motorway
(Violay, Bussière and Chalosset), Frejus Tunnel and Mont-
Blanc Tunnel. As the only representative of the University
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of Žilina and also from Slovakia author implicitly chose the
excursion to the Mont Blanc Tunnel.

Svetová cestná organizácia PIARC sa na základe rastu
celosvetovej urbanizácie a potreby hľadať podzemné rieše-
nia, s ohľadom na svetový nárast populácie, rozhodla zorga-
nizovať prvú medzinárodnú konferenciu zameranú na
Prevádzku a bezpečnosť cestných tunelov. Cestné tunely sa
z tohto pohľadu stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou doprav-
nej infraštruktúry. Všetky zainteresované strany (investor,
zhotoviteľ, správca, užívatelia) čelia rastúcim výzvam z hľa-
diska prevádzky a bezpečnosti, zahŕňajúc efektívnosť vyna-
ložených prostriedkov. Tematicky prvá medzinárodná konfe-
rencia organizovaná Svetovou cestnou organizáciou sa usku-
točnila vo francúzskom Lyone v dňoch 3. až 5. septembra
2018. Otvorenie konferencie a dvojdňový program predná-
šok a diskusií prebehli v Lyonskom kongresovom centre za
účasti mnohých zahraničných hostí, zástupcov vlády,
súkromného sektora, veľkých dodávateľských spoločností,
správcov tunelov a mnohých ďalších.

Po úvodných príhovoroch nasledoval otvárací blok konfe-
rencie s príhovormi vybraných významných hostí a násled-
nou diskusiou na tému hlavných problémov prevádzky
a bezpečnosti cestných tunelov z pohľadu uživateľov.

Obr. 1 Úniková štôlňa tunela Croix Rousse s možnosťou používania pre chod-
cov, cyklistov a jednosmerný pruh pre autobusy (1700 m)
Fig. 1 Escape gallery of Croix Rousse Tunnel with possibility of using by
pedestrians, cyclists and a uni-directional bus lane (1700m)

Obr. 2 Printscreen zo simulácie virtuálneho tréningu hasičov tunela Fréjus
(12 870 m)
Fig. 2 Printscreen from simulation of virtual fire rescuers training for Fréjus
Tunnel (12,870m) 

Obr. 3 Úniková štôlňa z tunela Mont Blanc umiestnená pod vozovkou (11 611 m)
Fig. 3 Escape gallery from Mont Blanc Tunnel positioned under the roadway
(11,611 m)

Hlavnými protagonistami boli najmä zástupcovia ministers-
tiev dopravy nielen z Európy, ale napríklad aj z Kanady.
Počas prvého dňa sa na pódiu vystriedalo až 12 prednášate-
ľov a diskutérov v rámci dvoch sekcií prednášok a dvoch
sekcií organizovaných ako diskusie za okrúhlym stolom.
Témou prvej sekcie prednášok boli nástroje a systémy bez-
pečnostného manažmentu, z ktorých stojí za to spomenúť
prezentáciu z Japonska od Atsushi Ichikawa, ktorý pripravil
prehľad bezpečnostných opatrení v japonských tuneloch.
Veľmi zaujímavou prednáškou druhej poobedňajšej sekcie
zameranej na udržateľnosť prevádzky bola prezentácia
o lyonskom Croix Rousse tuneli s inovatívnym využitím úni-
kovej štôlne pre iné spôsoby dopravy priateľské k životnému
prostrediu. Na záver prvého dňa sa uskutočnili dve diskusie
s odborníkmi z oblasti bezpečnosti prevádzky tunelov ohľad-
ne riešenia otázok bezpečnosti v tuneloch s vysokou intenzi-
tou premávky a vzdialeným riadiacim strediskom (obr. 1).

Konferencia na druhý deň pokračovala vybranými pred-
náškami v dvoch odborných sekciách a štyroch diskusných
blokoch. Začalo sa na tému bezpečnostných systémov
a tunelového vybavenia, kde asi najzaujímavejšou prednáš-
kou bola správa PIARC 3.2 zameraná na samočinné hasiace
zariadenia. V ďalšom bloku na tému budúcnosti tunelovej
bezpečnosti mnohých zaujala prezentácia Romana
Borchielliniho z Talianska opisujúca projekt tréningu hasi-
čov tunela Fréjus s využitím virtuálnej reality (obr. 2).

Diskusné bloky boli zamerané na súčasné praktiky a per-
spektívy technologického vybavenia tunelov, otázky súvisia-
ce s hybridnými a inteligentnými vozidlami. Na záver bol
prediskutovaný ďalší pracovný program PIARC.

Posledný deň konferencie sa niesol v duchu štyroch veľmi
zaujímavých odborných exkurzií, napr. celodennej exkurzie
do tunela Mont Blanc (obr. 3), ktorá zahŕňala prezentáciu
súčasného stavu tunela z hľadiska prevádzky a bezpečnosti,
ako aj prijaté opatrenia po katastrofe v roku 1999. Svoju pri-
pravenosť a prácu názorne predviedla jedna z hasičských
jednotiek, a tak účastníci si mohli pozrieť nielen priestory
technologického vybavenia portálového objektu a riadiaceho
centra, ale aj priestory únikových ciest z tunela.

Ing. PETER DANIŠOVIČ, PhD.,
Stavebná fakulta Žilinskej university v Žiline


