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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 
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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.
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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.
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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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