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tunelovací stroje o průměru 4,9 m, které pracovaly v hloubkách od 

20 m do 35 m. Ostění tunelů je provedeno ze stříkaného betonu. Na 

trase je několik únikových šachet, které současně slouží pro větrání 

tunelů a údržbu podzemních prostor.

Při výstavbě linky, která trvala 8 let, bylo nutné překonat řadu ob-

tíží, k nimž především patřil úsek tlačivých hornin, křížení vodních 

ploch, ražba pod vodními kanály a pod hustou zástavbou mnohde 

tvořenou historickými objekty. U jednoho z nich štít razil jen jeden 

a půl metru pod základy domu, přičemž provoz v domě a v obcho-

dech, které se v něm nacházejí, nemusel být omezen či zastaven.

■ Inženýrský týden ve Velké Britanii
Královská inženýrská akademie uspořádala 6. listopadu 2019 In-

ženýrský den, jako první akci následujícího inženýrského týdne. Ten 

by měl zvýšit povědomí o náplni práce inženýrů, a co vše inženýrské 

obory zahrnují.

Podle nejnovějších výzkumů totiž 76 % mladých lidí ve věku 11 až 

19 let v UK netuší, co lidé pracující v inženýrských oborech skutečně 

dělají. Podle Královské akademie tato skutečnost ohrožuje budoucí 

rozvoj společnosti a ochranu životního prostředí.

Z průzkumu vyplynulo, že je nutné zaměřit se na rodiče a vychova-

tele mladých lidí a zvýšit jejich znalost inženýrských profesí, protože 

72 % rodičů nemá žádnou nebo jen malou znalost, čím se inženýrské 

profese zabývají. A přitom 62 % mladých ve věku 11 až 16 let se 

s rodiči radí o své budoucí profesi.

Proto chce Královská akademie vyvíjet trvalé úsilí, aby se výrazně 

zvýšila povědomost o inženýrské problematice mladých lidí i jejich 

rodičů.

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ
mila_novotny@volny.cz

málním zachování obslužnosti území i opatření k rychlému obnovení 

provozu na povrchu. Jako zajímavost lze vyzdvihnout metodu hlou-

bení šachet pod zastropením. Pro projekt stanice a křížení byl vytvo-

řen 3D geologický model zájmového území. Obdobnou tematikou se 

zabývala přednáška „Trasa U5, výstavba v centru Berlína – technická 

a logistická výzva“, která pojednávala o výstavbě traťového úseku me-

tra se třemi stanicemi, trasou vedenou pod známou berlínskou ulicí 

Unter den Linden a podcházející koryto řeky Sprévy. Trasa propojuje 

stávající stanice Brandenburger Tor na trase U55 a Alexander Platz, 

která je momentálně konečnou stanicí na trase U5. K těsnění prostře-

dí byly použity tryskové injektáže, pro stabilizaci výrubu a zlepšení 

horninového masivu pod hladinou podzemní vody v místě podchodu 

Sprévy bylo použito zmrazování. Potřebného utěsnění prostředí bylo 

dosaženo po 40 dnech od zahájení zmrazování a po 75 dnech dosa-

hovala mocnost zmrazeného horninového prostředí staticky požado-

vaných 2,5 m. Aspekty sociálních potřeb při výstavbě podzemních 

staveb v hustě zastaveném území Londýna na projektu Crossrail se 

zabýval příspěvek „Moderní městské tunelování – reakce na sociální 

potřeby“. Přednáška s názvem „Na hranici možností – ražba v nesou-

držných zeminách pod městskou dálnicí v Torontu“ pojednávala ne-

jen o technickém řešení podchodu frekventované dálnice železničním 

tunelem na trati spojující kanadská města Toronto a Kitschener, ale 

i o procesu změn technického řešení v průběhu soutěže. Železniční 

tunel byl v zadávací dokumentaci navržen jako dvoukolejný obdél-

níkového tvaru, ražený pod ochranou ocelových trub v oblasti stropu 

a obou boků tunelu. V rámci nabídky navrhl uchazeč dva jednoko-

lejné tunely ražené konvenčně rovněž pod ochranou předháněných 

ocelových trub. Pro ověření funkce navrženého technického řešení 

Tunel Albvorland délky 8176 m bude jedním z nejdelších tunelů 

v železniční síti DB.

■ První prorážka na stavbě nového kmenového sběrače Tha-
mes Tideway v Londýně

Na konci října 2019 dokončil tunelovací stroj EPBs o průměru 

3,00 m ražbu 1,1 km kanalizačního sběrače v rámci výše zmíněné 

stavby. Tento sběrač bude napojen na hlavní kmenový sběrač délky 

25 km, jehož vnitřní průměr bude 7,2 m a z větší částí je trasován pod 

řekou Temží v hloubce od 35 m do 65 m. 

Ražba první sekce tohoto kmenového sběrače délky 5 km brzy 

skončí průnikem stroje do jeho cílové šachty. 

■ Moderní stroj pro ražbu šikmého tlakového přivaděče
Ve švýcarském kantonu Tessino se staví nová hydroelektrárna, která 

bude využívat spád mezi Ritomským jezerem (1850 m n. m) a údolím 

u městečka Piota (1006 m n. m.). Pro ražbu šikmého tlakového přiva-

děče délky 1,5 km vyrobila fi rma Herrenknecht moderní razicí stroj 

o průměru 3,2 m. Úklon šikmého tunelu bude až 90 % (skoro 42°). 

Ražba šikmého přivaděče by měla být zahájena na jaře roku 2020.

Nová elektrárna nahradí původní postavenou v roce 1917.

■ Otevřena okružní linka metra v Kodani (City Ring Metro 
Line)

Koncem září 2019 byla slavnostně dánskou královnou otevřena 

15,5 km dlouhá okružní linka kodaňského metra. Očekává se, že při-

spěje zásadním způsobem ke snížení neúnosné dopravní zátěže sou-

časných linek metra a zvýší tak komfort cestování. Na lince budou 

jezdit moderní plně automatizované soupravy bez řidiče, které by 

měly ročně přepravit 100 mil. cestujících.

Na lince je 17 nových podzemních stanic. Ražbu obstaraly čtyři 

It is a long tradition to inform in the TUNEL journal about the 

Geomechanics Colloquium organised by our Austrian colleagues in 

Salzburg. The two-day conference was divided into four thematic 

areas. The fi rst theme was on “Urban Tunnelling: a technical and 

logistical challenge”. The second theme of the fi rst colloquium day 

was on “Research and development in tunnelling”. The second day 

of the colloquium was opened by a thematic block of lectures titled 

“Long-term experience with retaining structures”. The geomechanics 

colloquium was concluded by a block of lectures attractive for 

tunnellers, titled “Challenges during the construction of the Brenner 

base tunnel”. The colloquium, packed with very successful and 

interesting themes, was opened and closed, as every year, by Prof. Wulf 

Schubert, Chairman of the Austrian Society for Geomechanics. Apart 

from the professional level, the colloquium with its accompanying 

events was also a societal and cultural event providing an opportunity 

for professionals from the fi eld of geotechnics and underground 

construction to meet.

Je již dlouholetou tradicí informovat v časopise Tunel o Geomecha-

nickém kolokviu, které požádají naši rakouští kolegové v Salzburgu. 

Dvoudenní konference byla rozdělena do čtyř tematických oblastí. 

Prvním tématem bylo „Tunelování ve městech – technické a logis-
tické výzvy“ a obsahovalo celkem 6 přednášek. Úvodní přednáška 

s názvem „Vídeňské metro, stanice Neubaugasse – přípravné práce 

a výzvy na povrchu“ popisovala úskalí výstavby v budoucnu přestup-

ní stanice metra na trase U2, která křižuje již provozovanou trasu U3. 

Výstavba probíhá v hustě osídlené a zastavěné oblasti Mariahilfer 

Straße a vyžadovala četné přeložky sítí, logistická řešení při maxi-
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Druhý den kolokvia zahájil tematický blok 

přednášek s názvem „Dlouhodobé zkušenosti 
s opěrnými konstrukcemi“. První přednáška 

s názvem „Vady úhelníkových opěrných zdí 

vlivem koroze – experimentální a matematic-

ké simulace“ poukazovala na problém obtížně 

identifi kovatelných poruch úhelníkových zdí 

spojených s korozí výztuže v pracovních spá-

rách na straně konstrukce, která je zasypána 

zeminou. Přednášející seznámil se systémem 

monitoringu vyvinutým pro tento typ kon-

strukcí, který na základě natočení a protažení 

zdi dokáže signalizovat nebezpečí spojené 

zejména s korozními úbytky nosné výztuže 

v rohu úhelníkové zdi. Koncept monitoringu 

byl ověřen pomocí zatěžovacích zkoušek po-

kusných vzorků úhelníkových zdí. Přednáška „Řízení rizik opěrných 

konstrukcí na dopravní síti ve spolkové zemi Štýrsku“ byla zamě-

řena na praktické použití metody řízení rizik opěrných konstrukcí 

při jejich kontrole, údržbě a návrhu opatření. Byly také publikovány 

vzorce pro stanovení koefi cientu rizika podle různých faktorů závise-

jících na stavu konstrukce a jejího poškození, typu konstrukce, výšky 

funkčnosti odvodnění apod. Přednáška s názvem „Údržba opěrných 

konstrukcí na státních silnicích ve Švýcarsku“ seznámila přítomné, 

jakým způsobem je zajišťována na opěrných konstrukcích ve sprá-

vě spolkového úřadu pro silniční síť ASTRA jejich stav a zaručena 

bezpečnost. V rámci pětiletých prohlídek podle směrnice 12002 je 

vizuálně kontrolován stav všech opěrných konstrukcí. V případě po-

třeby, kdy vizuální kontrola nestačí, jsou prováděna další sledování 

apodle výsledků rizikové analýzy jsou konstrukce zařazeny do skupin 

a navržena případná opatření. Ta jsou doporučována na základě hod-

nocení variant. Způsob sledování konkrétního objektu je navržen na 

základě jeho možností kolapsu. Na základě průzkumu prováděného 

v letech 2006 až 2013 na národních silnicích N5 a N9 se ukázalo, 

že vizuální kontrola neposkytuje potřebné informace k identifi kaci 

vad. K odvrácení hrozby zřícení těchto konstrukcí bylo investová-

no cca 150 milionů švýcarských franků. Předmětem přednášky byly 

i výsledky případových studií pro posouzení rizik spojených s kotve-

nými a nekotvenými opěrnými konstrukcemi. Přednáška s názvem 

„1850–2019: Zkušenosti s opěrnými konstrukcemi ve správě ÖBB-

-Infrastruktura“ hodnotila z dlouhodobého hlediska stav kotvených 

a nekotvených opěrných konstrukcí různých typů i materiálů, ze kte-

rých byly postaveny. V dalším příspěvku s názvem „Kotvené opěrné 

konstrukce z počátku 80. let v oblasti Salzburgu“ autoři poukazují 

na skutečnost, že pravidelné kontroly kotvených opěrných konstruk-

cí vykazují v posledních deseti letech zásadní vady trvalých kotev. 

Zabývají se různými typy kotev i konkrétními příklady opěrných 

konstrukcí na silniční síti i možnostmi oprav poškozených opěrných 

konstrukcí. Tematický blok o opěrných konstrukcích završila před-

náška s názvem „Zpráva o zkušenostech s údržbou různě kotvených 

podpůrných konstrukcí na vysoko položené silniční síti“.

Geomechanické kolokvium završil tunelářsky atraktivní blok před-

nášek s názvem „Výzvy v průběhu výstavby Brennerského bázového 
tunelu“. Úvodní přednášku tohoto bloku s názvem „Brennerský bá-

zový tunel – geologické, stavebně-technické a logistické výzvy a ino-

vace v polovině výstavby“ prezentoval prof. Konrád Bergmeister, 

který byl řadu let vedoucím projektu této významné stavby. V rámci 

prezentace představil historii projektu, koncepci technického řešení, 

geotechnické poměry, problematiku využití a deponování vyrubaného 

materiálu i řadu inovativních opatření. K těm patří dimenzování kon-

strukcí na životnost 200 let, optimalizace plochy výrubu u konvenč-

ního tunelování nebo použití autonomních vozidel pro dopravu seg-

mentového ostění k tunelovacímu stroji na úseku Tulfes – Pfons. Pro 

ražbu téměř 230 km podzemních systémů Brennerského bázového 

byl použit složitý 3D matematický MKP model. Stavba v době pre-

zentace příspěvku ještě nebyla zahájena. Nasazením NRTM na ame-

rickém kontinentu se zabýval i další příspěvek s názvem „NRTM pro 

výstavbu významných projektů metra v Severní Americe“. Projekt 

Stuttgart21 se stal již synonymem pro ambiciózní technické řešení 

železniční dopravy v SRN, vedení trasy v tunelech a zaústění vyso-

korychlostních tratí do nově prováděného podzemního nádraží ve 

Stuttgartu. O výstavbě tunelů pod městem a těžkostech spojených 

jak s ražbou v obtížných geologických podmínkách anhydritu, tak 

složitých kříženích ražených tunelových tras, kdy dno jednoho tune-

lu tvoří strop níže křižujícího druhého tunelu, pojednávala poslední 

přednáška prvního tematického bloku s názvem „Tunely Feuerbach 

a Bad Cannstatt – speciální požadavky na tunelování v centru města 

a obtížných geotechnických podmínkách“.

Druhé téma prvního dne kolokvia neslo název „Výzkum a vývoj 
v tunelovém stavitelství“ a jeho obsahem bylo celkem 6 přednášek. 

První z přednášek s názvem „Výzkum pracovní skupiny ÖBB-Dre-

náže k materiálu drenážního potrubí“ poukazovala na problematiku 

životnosti a údržby tunelových drenáží. V současné době je ve správě 

rakouských železnic ÖBB celkem 420 km tunelových drenáží různého 

stáří. Po dokončení bázových tunelů Koralm, Semmering a Brenner se 

toto číslo zvýší na 1081 km. Dlouhodobým čistěním dochází k poško-

zení drenážního potrubí, dalším problémem je jejich zanášení výluhy 

z betonu ostění i horninového masivu. Proto byla při ÖBB vytvořena 

multiprofesní skupina, která se zabývá vývojem materiálů, které by 

zvýšily životnost potrubí při čistění a snížily usazování výluhů. Téma 

druhé přednášky „O šancích a výzvách nasazení umělé inteligence 

v podzemním stavitelství – poznatky o automatizované klasifi kaci 

ražby na příkladu průzkumné štoly Ahrental-Pfons pro Brennerský 

bázový tunel“ směřovala spíše do budoucnosti a ukazovala možný 

vývoj při nasazení umělé inteligence v této oblasti na konkrétním pří-

kladu průzkumné štoly pro Brennerský bázový tunel. Zcela jiným té-

matem byly informace podané v přednášce „Nový standard Americké 

asociace pro beton ACI 533 týkající se aspektů projektování a realiza-

ce tubingů“ pojednávající o skladbě segmentového ostění, jeho zatí-

žení, tolerancích, testování a konstrukčních detailech. Matematického 

modelování při ražbě tunelů pomocí TBM a segmentového ostění se 

týkala i další přednáška s názvem „Robustní návrh segmentového 

ostění – potenciál pokročilých numerických simulací pro návrh tune-

lů ražených TBM“. Přednáška s názvem „Určování zemin při ražbě 

zeminovým štítem: přehled aktuálních laboratorních zkoušek“ byla 

zaměřena na oblast mechaniky zemin a využití laboratorních testů pro 

potřeby zeminových štítů. Poslední přednáška druhého tematického 

bloku a prvního dne kolokvia s názvem „Experimentální porovnání 

analytických metod k hodnocení reakce budov na poklesy vlivem 

tunelování“ se týkala vyhodnocení analytických postupů, které jsou 

v současné době k dispozici a podle kterých je možné posoudit reakci 

budovy na deformace nadloží vyvolané tunelováním. 

Obr. 1 Geomechanické kolokvium v Salzburgu
Fig. 1 Geomechanics colloquium in Salzburg
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k evropské špičce. K zásadním předpisům patří v roce 2017 novelizo-

vaná norma ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technic-
kého vybavení nebo Technické podmínky pro projektování a výstavbu 
sdružených tras inženýrských sítí 3. a 4. kategorie, které byly vypra-

covány pro centrální oblast hlavního města Prahy, Brna i dalších měst 

na našem území. Ukládání sítí do sdružených tras je velmi stará a již 

v historii prosazovaná metoda. První sdružené vedení sítí bylo na-

lezeno ve starém Římě, kde existují kilometry starých kamenných 

klenutých štol pro rozvod vody, později využitých i pro jiná média. 

V Evropě je možno jmenovat mnoho měst, kde byly postaveny v růz-

ných dobách již dokonalé kolektorové systémy (z největších např. 

Madrid, Paříž, Londýn, Berlín, Zürich aj.). V Praze bylo v posled-

ních letech postaveno celkem 93,7 km kolektorových tras, které díky 

vzniklým právním předpisům patří k jedněm z technicky nejdokona-

lejších na světě. Kolektorová síť řeší výše popsané problémy, a na-

víc umožňuje inženýrské sítě vždy kontrolovat, udržovat, eventuálně 

vyměňovat, pokládat nové sítě a provádět údržbu na technickém vy-

bavení kolektoru bez jakéhokoliv zásahu do povrchu ulice. Historie 

On 17th December 2019, the Czech Chamber of Authorised Engi-

neers and Technicians in Construction (CCAET) organised a press 

conference on the technical solution for utility tunnel networks in 

Prague and other towns in the CR and Slovakia. The objective of the 

conference was to inform, through media, the wide public about the 

possibilities of leading utility networks in cities and towns without 

the necessity for expensive interventions into terrain surface relating 

to subsequent repairs, solving defects or extensions of the utilities. 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě (ČKAIT) uspořádala dne 17. 12. 2019 tiskovou konferen-

ci o technickém řešení kolektorových sítí v Praze a dalších městech 

v ČR i na Slovensku. Cílem konference bylo seznámit prostřednic-

tvím médií širokou veřejnost s možností vedení inženýrských sítí ve 

městech, aniž by jejich následné opravy, řešení havárií nebo rozšiřo-

vání bylo spojeno s nákladnými zásahy do povrchu území.

Výstavba kolektorů má v České republice dlouholetou tradici a lze 

konstatovat, že nejen jejich realizace, ale i předpisová základna patří 

TISKOVÁ KONFERENCE ČKAIT – KOLEKTOROVÝ SYSTÉM MĚST V ČR A NA SLOVENSKU

CCAET PRESS CONFERENCE – UTILITY TUNNEL SYSTEMS IN CITIES AND TOWNS 

IN THE CR AND IN SLOVAKIA 

dokumentovaných geotechnických podmínek a výsledků sil na dis-

cích řezných nástrojů tunelovacího stroje při ražbě v tomto prostředí. 

Tento vývoj umožňuje právě ražba průzkumné štoly v celé délce tu-

nelu a paralelní ražba traťových tunelů. Využitím informací získaných 

při ražbě průzkumné štoly při ražbě tunelů a metodami průzkumu 

prováděného ve štole se zabýval i poslední příspěvek celého kolokvia 

s názvem „Ražba 15 km průzkumné štoly v úseku H33 Tulfes – Pfons 

pomocí TBM – přenos zkušeností a znalostí na hlavní úsek tunelů“.

Velmi úspěšné a zajímavými tématy nabité kolokvium jako každý 

rok zahájil i ukončil předseda Rakouské geomechanické společnosti 

prof. Wulf Schubert. Kromě odborné úrovně byla svými doprovod-

nými akcemi i společenskou a kulturní událostí poskytující příležitost 

k setkání odborníků z oblasti geotechniky a podzemních staveb. Tak 

se již dnes můžeme těšit na 69. ročník geomechanického kolokvia, 

které je letos spojené s Rakouským tunelářským dnem a koná se 

v Salzburgu ve dnech od 7. 10. do 9. 10. 2020. Bližší informace je 

možné získat na adrese www.oegg.at. Veškeré příspěvky, které na ko-

lokviu zazněly, je možné si přečíst v 5. čísle časopisu Geomechanics 

and Tunnelling 2019.

Ing. LIBOR MAŘÍK, HOCHTIEF CZ, a. s.

tunelu konvenčními i kontinuálními tunelovacími metodami hraje 

zásadní roli správná klasifi kace horninového masivu, identifi kace po-

ruchových zón, stanovení geotechnických parametrů a správné určení 

vlastností i chování masivu při ražbě. Touto tematikou se zabývala 

druhá přednáška závěrečného bloku s názvem „Geotechnická klasi-

fi kace a charakteristika horninového masivu při výstavbě Brenner-

ského bázového tunelu – metodika a řešení“. V celé délce tunelu je 

v předstihu ražena průzkumná štola, která má za úkol s dostatečným 

předstihem poskytnout dostatek informací pro ražbu hlavních traťo-

vých tunelů a multifukčních stanic. Problematikou zpětné analýzy 

výsledků získaných při ražbě 15 km dlouhé štoly pomocí TMB se 

zabývala přednáška s názvem „Brennerský bázový tunel, úsek H33 

Tulfes-Pfons: interakce mezi tunelovacím strojem a horninovým 

masivem, jakož i opatření pro zvládání událostí v poruchových zó-

nách“. Příspěvek s názvem „Analýza diskových sil TBM – možnosti 

použití“ upozornil na možnost hodnocení horninového masivu, jeho 

kvality, orientace diskontinuit vzhledem ke směru výrubu i identifi ka-

ci poruchových zón. Hodnocení by bylo možné provádět na základě 

hodnocení sil na řezných discích tunelovacího stroje. Tato metoda je 

teprve v začátcích a její vývoj bude znamenat porovnávání skutečně 

Tentokrát jsme zavítali mimo území České republiky, předná še jící 

své vystoupení pojmenoval „Švýcarskou krajinou – po stopách his-
torických podzemních staveb“. Během odpoledne se promítal fi lm, 

který spolu se svými kolegy natočil pan Lahoda během svých cest po 

švýcarském území. Celý fi lm doprovázel svými komentáři a mnoha 

zajímavými příběhy, které se vázaly vždy ke znázorňovaným pod-

zemním dílům, jevům a dalším skutečnostem, které sám zažil, pro-

zkoumal, objevil… Krásné záběry určitě nalákaly mnoho účastníků 

k tomu, aby se v budoucnu na některá místa osobně vydali, a je mož-

né tvrdit, že po zhlédnutí tohoto fi lmu se budou lidé dívat na švýcar-

skou krajinu zcela odlišnou optikou.

Celkem se tohoto Tunelářského odpoledne zúčastnilo téměř 70 lidí. 

Více informací o tematice lze vyhledat na internetových stránkách 

CMA – společnosti pro výzkum historického podzemí www.podze-

mi-cma.cz.

Ing. MARKÉTA PRUŠKOVÁ, Ph.D., 
CzTA ITA-AITES

The theme of the second Tunnel Afternoon 2019 was „Swiss 
landscape – in the footsteps of historical underground structures“. 

The seminar was prepared, as several times in the past, by Mr. 

Ladislav Lahoda from the Historical Underground Research society – 

CMA; he projected a fi lm on Swiss underground and accompanied it 

by his comments and many interesting stories. The beautiful footage 

certainly attracted many participants to go to some of the places in 

the future in person and it is possible to maintain that after watching 

this fi lm, people will look at the Swiss landscape through completely 

different optics.

Druhé Tunelářské odpoledne roku 2019 se konalo 6. listopadu 

v Centru vzdělávání Skupiny Metrostav. Vzhledem k neklesajícímu 

zájmu o problematiku historického podzemí se tématem stala histo-

rická podzemní díla již počtvrté. Toto Tunelářské odpoledne připravil 

jako i v minulosti pan Ladislav Lahoda, který se problematikou zabý-

vá po velmi dlouhou dobu.
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