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ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES
CZECH TUNNELLING ASSOCIATION ITA-AITES REPORT

www.ita-aites.cz

KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2019
UNDERGROUND CONSTRUCTION PRAGUE 2019 CONFERENCE

The 14th international conference Underground Con -
struction Prague 2019 will be held from 3rd to 5th June 2019
in the premises of Clarion hotel (similarly to the years 2010,
2013 and 2016). The conference gala dinner will be held in
the environment of the Brevnov monastery. The conference
has got support from the ITA-AITES Endorsement and sup-
port from other organisations (ISSMGE, ISRM). The total of

176 abstracts from 32 countries has been registered for the
conference. A third of the registered abstracts is from the
Czech Republic, the other registered abstracts are mostly from
European countries, but also from many countries out of
Europe. The key lectures will be delivered by renowned fore-
ign experts, such as Prof. Wulf Schubert, Prof. Robert Galler,
Prof. Konrad Bergmeister, Bernhard Kohl (all from Austria),

BEZPEČNOST V TUNELECH

Provoz v tunelech je neustále monitorován pomocí zejmé-
na automatického dohledu (přímo vyhodnocováno řídicím
systémem tunelu) a kamerového dohledu pod kontrolou dis-
pečera dopravy a operátora technologie. V reálných časech
jsou tak zjišťovány a vyhodnocovány skutečné podmínky
v tunelech.

Nejvýznamnějším problémem z hlediska bezpečnosti bylo
zpočátku otáčení vozidel do protisměru v blízkosti křižovat-
ky Malovanka. Změna režimu oproti předcházejícímu stavu
způsobovala, že někteří řidiči omylem vjeli do Brusnického
tunelu a tam se snažili v rozpletu otočit do opačného směru
a pokračovat směrem ke Strahovskému tunelu. Pro zlepšení
orientace bylo v prostoru křižovatky instalováno vodorovné
dopravní značení s uvedením místních cílů (Troja, Smíchov).
To vedlo k významnému úbytku těchto případů.

Bezpečnost v tunelech a akceschopnost jednotek IZS při
zásahu byla prověřována v rámci čtyř prověřovacích a taktic-
kých cvičení.

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vliv stavby na životní prostředí je monitorován v souladu
s dokumentací a podmínkami rozhodnutí o povolení zkušeb-
ního provozu. Na základě výsledků jednání s Městskou hygi-
enickou stanicí a odborem ochrany prostředí Magistrátu hlav-
ního města Prahy (OOP MHMP) je z hlediska hluku monito-
rováno celkem 33 míst (noční a denní měření), z hlediska
imisí 8 míst.

V případě imisních měření znečišťujících látek v ovzduší se
aktuálně zpracovává numerický model, na jehož základě
bude možné doložit plnění příslušných limitů. Všechny
výsledky měření intenzit, hluku, imisí a aktuality jsou veřej-
nosti v maximálně možném rozsahu zpřístupňovány pro-
střednictvím tohoto webu.

Z naměřených hodnot ekvivalentní hladiny akustického
tlaku v roce 2015 a 2017 je zřejmé, že na většině měřených
míst (42 míst) došlo vlivem zprovoznění tunelového komple-
xu Blanka ke snížení hlukové zátěže.

Na místech, kde došlo ke zvýšení hlukové zátěže, se ve vět-
šině případů (16 míst) nárůst hladiny hluku projevil změnou
do 0,9 dB včetně. Toto je považováno za nehodnotitelnou
změnu v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění

pozdějších předpisů. U míst, kde došlo k nárůstu o více než
0,9 dB (8 míst) se výsledné hodnoty po zprovoznění TKB
pohybovaly pod limitními hodnotami pro dané místo měření,
anebo pod limitními hodnotami stanovenými v rámci vyda-
ného časově omezeného povolení k provozování nadlimitní-
ho zdroje hluku.

ZÁVĚR

Závěrem lze konstatovat, že dosavadní zkušební provoz
severozápadní části Městského okruhu v Praze s TKB proká-
zal, že stavba v celém rozsahu plní svou očekávanou funkci
jak z hlediska dopravních očekávání, tak i z hlediska pro-
vozních vlastností jednotlivých prvků stavby. Takřka bezpo-
ruchový provoz za první tři roky provozu dokládá využití
správných návrhových i realizačních postupů spolu s využi-
tím vhodných materiálů a zařízení. To ovšem neznamená, že
TKB není studnicí zkušeností, co a jak na dalších obdobných
projektech dělat v budoucnu jinak, třeba i lépe.

Zcela zásadním výstupem vyhodnocení účinků této stavby
je pak nezbytnost celý nadřazený systém komunikační sítě
hlavního města Prahy dobudovat, a to co nejdříve!

JAKUB KARLÍČEK, SATRA, spol. s r.o.

Obr. 1 Provoz v Tunelovém komplexu Blanka
Fig. 1 Traffic in the Blanka complex of tunnels
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ZPRÁVA Z ODBORNÉHO ZÁJEZDU ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE 
DO ŠVÉDSKA VE DNECH 3. AŽ 6. ŘÍJNA 2018

REPORT FROM TECHNICAL EXCURSION OF THE CZECH TUNNELLING ASSOCIATION 
TO SWEDEN ON 3RD THROUGH TO 6RD OCTOBER 2018

Prof. Bai Yun from China, Martin Knights from United
Kingdom, Prof. Pellet Frederic from France, Dr. Vojtech Gall
from the USA, Dr. Davorin Kolic from Croatia, Prof. Shahab
Yasrobi from Iran and Ioannis Bakogiannis from Grece. All
information on the conference is available on web pages
www.ucprague.com. The timely registration of conference
attendees at a reduced fee will be terminated on 31st January
2019. Subsequently it will be possible to use the standard
registration. We are looking forward to your participation. 

Příprava 14. mezinárodní konference Podzemní stavby
Praha 2019 pokračuje podle plánu. Konference se uskuteční
ve dnech 3. až 5. června 2019 v prostorách hotelu Clarion
(obdobně jako v letech 2010, 2013 a 2016). Do přípravy kon-
ference byla zapojena řada českých i zahraničních odborníků
(členové přípravného výboru a vědecké rady). Společenský
večer se opět bude konat v prostředí Břevnovského kláštera.
Obdobně jako v minulosti s přípravou asistuje společnost
Guarant International spol. s r. o. Konference opět získala
podporu světové tunelářské asociace (ITA-AITES Endor -
sement), dále také podporu organizací ISSMGE (International
Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering)
a ISRM (International Society for Rock Mechanics and Rock
Engineering).

Na konferenci bylo přihlášeno 176 abstraktů z 32 zemí.
Přibližně třetina přihlášených abstraktů je z ČR (67 abstrak-
tů), ostatní přihlášené abstrakty jsou převážně z evropských
zemí, ale i z řady mimoevropských zemí (např. Alžírsko,
Argentina, Čína, Ghana, Hongkong, Indie, Irák, Írán, Katar,
Pákistán, Singapur, USA, atd.). Výsledný počet přihlášených
abstraktů je o trochu nižší oproti konferencím v minulých

letech (2010 bylo 217 abstraktů, 2013 bylo 178 abstraktů
a 2016 bylo 225 abstraktů). 

V současné době probíhá upřesňování klíčových
a vyzvaných přednášek, dané přednášky přednesou reno-
movaní zahraniční odborníci jako prof. Wulf Schubert,
prof. Robert Galler, prof. Konrad Bergmeister, Bernhard
Kohl (všichni z Rakouska), prof. Bai Yun z Číny, Martin
Knights ze Spojeného království, prof. Pellet Frederic
z Francie, Dr. Vojtech Gall z USA, Dr. Davorin Kolic
z Chorvatska, prof. Shahab Yasrobi z Íránu, Ioannis
Bakogiannis z Řecka atd.

V neděli 2. června 2019 (tj. den před konferencí) bude uspo-
řádán jednodenní kurz určený pro pracovníky s kratší praxí
v oboru (mladí inženýři, doktorandi, atd.). Tématem kurzu
bude „Čelení nejistotám při přípravě a realizaci tunelových
staveb“. Rozsah kurzu bude 8–10 přednášek, které budou
předneseny převážně odborníky z CzTA, dvě přednášky
budou předneseny zahraničními lektory (prof. Bai Yun z Číny
a prof. Shahab Yasrobi z Íránu). Na kurz je třeba se s předsti-
hem zaregistrovat (nesouvisí s registrací na konferenci), kapa-
cita sálu je omezená. 

Veškeré informace o konferenci jsou dostupné na webových
stránkách www.pspraha.cz (česky) a www.ucprague.com
(anglicky). Včasná registrace účastníků konference za sní-
žený poplatek bude ukončena 31. 1. 2019, následně bude
možné využít standardní registraci. Těšíme se na Vaši
účast.

prof. Ing. MATOUŠ HILAR, Ph.D., hilar@3-g.cz
předseda vědecké rady konference PS 2019

This year’s technical tour headed to Stockholm, Sweden. The tech-
nical content of the tour was formed by an excursion to the construc-
tion site of the Stockholm bypass road (E4 The Stockholm bypass
Project). The bypass will divert traffic from the E4 road outside the
city centre, west of the city. The length of the route amounts to 21km;
18km of this length run through tunnels (2 tubes, each with 3 traffic
lanes). In addition, 14km of access ramps must be added to the 18km
of the triple-lane tunnels. Trafikverket (The Swedish Transport
Administration), a Swedish public investor, is the developer. The total
costs of the project amount to SEK 34 milliard, equal approximately
to EUR 3.4 milliard. The project is divided into 6 sections. The
FSE209 Skärholmen Tunnel section is carried out by the Czech com-
pany of Subterra, respectively its Swedish daughter company, SBT
Sverige AB. This part of the route comprises two three-lane tunnels,
4km long each, access ramps and tunnels at the length of 4.3km and
under ground caverns for technical equipment. Tunnel cross passages
are carried out every 100m. The excavated area varies from 70m2 to
230m2. The tunnels are being driven using the Drill&Blast method;
the excavation face is divided either horizontally (top heading, bench
and invert sequence) or vertically (side drifts and central pillar sequ-
ence), depending on the excavation support class. The project and

even the Trafikverket company were introduced within the framework
of the excursion, first in the Trafikverket information centre.
Subsequently, all trip participants descended in groups into the
Skärholmen tunnel. The excursion was perfectly prepared and organi-
sed by Subterra employees, so there was even time for discussion after
ascending from the underground.     

Tentokrát nás odborný zájezd zavedl do švédského Stockholmu.
Poprvé byla zvolena letecká přeprava a přes počáteční obavy se uká-
zalo, že to byl dobrý nápad.

Odbornou náplň zájezdu tvořila exkurze na stavbu stockholmského
silničního obchvatu (E4 The Stockholm bypass Project, https://www.tra-
 fi k ver ket.se/en/start page/pro jects/Road-con struction-projects/the-
stockholm-bypass/). Obchvat převede dopravu ze silnice E4 mimo cent-
rum západně od města. 

Délka trasy činí 21 km, z toho 18 km je vedeno v tunelech (2 tubu-
sy, každý se 3 jízdními pruhy). K 18 km třípruhových tunelů je potře-
ba přičíst 14 km přístupových ramp, obr. 1.

Stavebníkem je švédský veřejný investor Tra fik verket. Tato institu-
ce je odpovědná za dlouhodobý rozvoj dopravní infrastruktury a za
výstavbu a provoz silniční a železniční dopravní sítě. Celkové náklady


