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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



73

27. ročník - č. 4/2018

stavby činí (aktuálně) 34 miliard SEK, což je asi 3,4 miliar-
dy EUR. Drtivá většina nákladů je hrazena švédskou králov-
skou pokladnou, malá část nákladů je financována z fondů
Evropské unie.

Stavebník začal přípravu stavby na začátku tisíciletí (studie
proveditelnosti z roku 2001). Předběžný projekt byl hotov
v roce 2005. Stavební práce byly zahájeny v roce 2015 a uve-
dení celé stavby do provozu se předpokládá v roce 2025. 

Investor je smluvně plně odpovědný za geologické/geo-
technické podmínky, disponuje dostatečným počtem odbor-
ně  erudovaných vlastních zaměstnanců nebo konzultantů,
s jejichž pomocí stavbu řídí.

Dílo je rozděleno na šest úseků, z nichž úsek FSE209
Tunel Skärholmen provádí česká Subterra, respektive její
švédská dceřiná společnost SBT Sverige AB. Tuto část trasy
tvoří dva třípruhové tunely, každý v délce 4 km, přístupové
rampy a tunely v délce 4,3 km a podzemní kaverny pro tech-
nologické vybavení. Tunelové propojky jsou budovány po
100 m. Plocha výrubu se pohybuje od 70 do 230 m2. 

Ražby probíhají metodou Drill&Blast, výrub je členěn
horizontálně či vertikálně podle technologické třídy.
Zatřiďování výrubu do technologických tříd se děje pomocí
Q systému (http://www.rock mass.net/fi les/short_on_Q-
system.pdf). Zatřiďování do technologických tříd provádí
geolog stavebníka. Trasa prochází převážně žulovým horni-
novým masivem pod hladinou podzemní vody. V části úseku
tunely podcházejí jezero. Horninové prostředí není homo-
genní, proto jsou prováděna předstihová opatření pro zvýše-
ní bezpečnosti ražeb – mikropilotové deštníky podle potřeby
a systematická horninová injektáž pro minimalizaci přítoků
podzemní vody. Účinnost injektáží je ověřována vodními tla-
kovými zkouškami ve vrtech provedených do čelby (v úseku
pod jezerem v každém záběru). Primární ostění je tvořeno
svorníky, svařovanými sítěmi a stříkaným betonem (podle
technologické třídy). Následně jsou do primárního ostění

instalovány kotvy, na něž se uchytí
fóliová izolace (s mezerou cca
200 mm mezi lícem primárního
ostění a fólií). Potom jsou do tune-
lu vestaveny betonové prefabriko-
vané stěnové elementy, na ně se
osadí svařované sítě a následuje
vrstva stříkaného betonu. Tím je
ostění tunelu dokončeno.

Cena díla Subterry je (aktuálně)
přibližně 1,74 miliardy SEK, tj. cca
174 milionů EUR. Před pokládaná
doba výstavby je 5 let (2017–
2022). Jedná se o měřený kontrakt,
ale na některých stavebních objek-
tech jsou aplikovány i prvky kon-
traktů typu Design-Build nebo
Cost plus fixed fee. Subterra je
hodnocena jako jeden ze dvou nej-
lepších zhotovitelů obchvatu, což
ucho českého tuneláře potěší.

V rámci exkurze nejprve paní
Maria Bergman z Tra fikverketu

Obr. 2 Část trasy úseku FSE209, žlutě jsou označeny přístupové tunely, modře hlavní tunely, zeleně přístupové rampy
Fig. 2 Part of the route of the FSE209 section; access tunnels marked yellow, main tunnels marked blue, access
ramps marked green  

Obr. 1 Schéma trasy, modrý ovál označuje úsek realizovaný Subterrou
Fig. 1 Route chart, the blue oval marks the section carried out by Subterra 
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investice do jím budované infra-
struktury 23,5 miliardy SEK, tj. asi
2,35 miliardy EUR). Potom pro-
běhlo školení z BOZP, bez něhož
by Trafikverket vstup na stavbu
neumožnil.

Následně všichni účastníci zájez-
du po skupinách zfárali do tunelu
Skärholmen. Pra covníci Subterry
exkurzi perfektně připravili a zor-
ganizovali, takže po vyfárání zbyl
i čas na diskusi, což přišlo vhod,
protože otázek bylo dost. 

Pro představu, jaké bludiště razi-
či Subterry budují, je na obr. 2 uve-
dena část půdorysu úseku FSE209.

Na opačném konci tohoto
úseku se čelby hlavních tunelů blíží pod jezero, kde se očekává
poruchová zóna. Proto projektant stavebníka v součinnosti se zho-
tovitelem navrhl změnu projektu – profárání tohoto úseku nejprve
pomocí 2 bočních tunelů, obr. 3. Boční tunely jsou raženy v před-
stihu před hlavními tunely a poskytnou informace o horninovém
prostředí pod jezerem v místě očekávané poruchy. Následně bude
možno bočními tunely obsluhovat čelby hlavních tunelů za tímto
problematickým úsekem (a současně se dokončí ražba hlavních
tunelů pod jezerem). Tímto opatřením se doba výstavby značně
urychlí.

Čtenáři mohu najít další informace o stavbě i v přednášce Tomá-
še Němečka (Subterra, a.s.) z Tunelářského odpoledne 2/2018
(https://www.ita- aites.cz/files/Seminare/2018/nemecek-skarholmen.pdf).

Kromě popisu odborného programu zájezdu je potřeba zaznamenat
i několik kulturních postřehů. Za zmínku stojí, že nejnavštěvovaněj-
ším švédským muzeem je muzeum lodě Vasa ve Stockholmu – Švédi
se tu chlubí vrakem lodi, která se jim potopila, jen co v přístavu vytá-
hla kotvy, tzn., že vlastně šlo o fiasko. Nápoje s obsahem alkoholu
nad 3,5 % lze zakoupit pouze v pobočkách speciálního státního
obchodu. Jedna z tras stockholmského metra je umístěna tak hlubo-
ko v žulovém masivu, že ostění je tvořeno jen stříkaným betonem
a místy ani beton není.

A konečně snad všichni účastníci zájezdu marně pátrali po něčem,
s čím by Švédi nebyli spokojeni. Během krátké doby, kterou ve
Stockholmu strávili, se totiž zdálo, že město je klidné, nikdo netrou-
bí, nespěchá, obchody a provozovny jsou poloprázdné a všichni
vypadají náramně spokojeně. Pro našince je nepříjemné především
drahé pivo a také absence pisoárů na pánských záchodech. A na stav-
bě se před kolegou či zákazníkem neschováte ani na čelbě, protože
i tam je signál a rychlý internet.

Závěrem autor za účastníky zájezdu děkuje všem pracovníkům
společnosti Subterra a.s., kteří přípravu a organizaci vydařené exkur-
ze zajistili.

Zdař Bůh na příštím odborném tunelářském zájezdu.

TOMÁŠ EBERMANN, člen redakční rady

v informačním středisku představila nejen stavbu, ale i samotný
Trafikverket (organizace má 6800 zaměstnanců, v roce 2016 činily

Obr. 4 Příklad čelby, v popředí vrtná souprava Casagrande PG185 (vzdále-
nost patek cca 6 m) pro provádění mikropilotového deštníku
Fig. 4 Example of excavation face; in the foreground Casagrande PG185
drill rig (distance between footings ca 6m) for installation of canopy tube 
pre-support

foto Ota Jandejsek  photo Ota Jandejsek

Obr. 5 Účastníci zájezdu
Fig. 5 Participants of the trip 

foto Ota Jandejsek  photo Ota Jandejsek

Obr. 3 Úsek pod jezerem – hlavní tunely a boční předstihové tunely
Fig. 3 Section under the lake – main tunnels and advance sidewall tunnels 

boční předstihové tunely
advance sidewall tunnels

hlavní tunely 
main tunnels

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
číslo časopisu, které máte právě v ruce, obsahuje oproti zvyklostem a dlouhé tradici jen čtyři recenzované články. Velmi nás

to mrzí, ale byli jsme nuceni vydat časopis s menším rozsahem, protože společnost Mott MacDonald, které je číslo částečně věnová-
no, nedostala na poslední chvíli svolení pro publikaci dvou ze tří připravovaných článků. Je neobvyklé, že investoři nesouhlasili s před-
stavením svých velmi zajímavých projektů. Zařazení náhradních článků již nebylo možné pro nedostatek času. Přejeme Vám příjem-
ně strávený čas i nad útlejším časopisem Tunel, klidné zakončení tohoto roku a do roku 2019 zdraví, pohodu a pracovní úspěchy. 

Redakční rada časopisu Tunel


