
66

29. ročník - č. 4/2020

MOZAIKA ZE SVĚTA PODZEMNÍCH STAVEB

■ 60 let německé asociace STUVA
Dnem vzniku německé asociace STUVA je 15. červen 1960. 

STUVA je německým ekvivalentem tunelářských asociací v ostat-

ních členských zemích ITA. Její činnost je ovšem široká – zahrnuje 

vzdělávací, výzkumné, zkušební a konzultační činnosti. Tomu odpo-

vídá i velikost jejího sídla v Kolíně nad Rýnem, kde ke svému výročí 

otevřela novou moderní budovu přistavěnou k rekonstruované stáva-

jící budově.

■ Mexický megatunel
V Mexiku budují největší kanalizační projekt na světě a my, tj. 

my v České republice, si můžeme říci, že nás problémy související 

s touto stavbou nemohou potkat. Posuďte sami: projekt se týká hlav-

ního města země, ve kterém žije 19 milionů obyvatel a terén, na kte-

rém stojí toto město, klesne každý rok o 120 mm, což činí za sto let 

12 metrů! I rozsah stavby je mimořádný – tunelový kmenový sběrač 

má průměr 8,93 m a je dlouhý 62 km!

Novodobé město Mexiko (Mexico City) bylo založeno v roce 1521 

na místě starověkého předkoloniálního města v prohloubenině tvo-

řené dnem někdejších pěti velkých jezer. Je to prostor, který svěd-

čí povodním. První zaznamenaná město zatopila o 34 roků později 

v roce 1555. Dnes jsou povodně častější a větší.

Využívání podzemních vod pod městem vede ke zmíněnému kle-

sání města (jak už bylo uvedeno, město klesá o 12 cm za rok). 

V šedesátých letech 19. století byl vykopán tzv. Grand Canal dlou-

hý 50 km, který měl odvádět dešťovou a odpadní vodu pryč z pro-

hlubně, ve které stojí město. To ovšem od té doby kleslo tolik, že 

kanál má dnes obrácený spád. Problém se řešil výstavbou čerpacích 

stanic, které v roce 1975 byly schopné čerpat 80 m3/sec, dnes ovšem 

z různých důvodů čerpají jen 42 m3/sec.

Navzdory velmi složitým geotechnickým vlastnostem podloží byl 

v šedesátých letech 20. století pro odvedení odpadních vod ručně vy-

ražen tunel přibližně 100 m pod povrchem, tzv. Emisor Central. Ten 

ale od roku 1975 také klesl, a sice o 7 m. Jeho úpravy a rekonstrukce 

jsou problematické, protože jím trvale proudí odpadní voda. Navíc 

od roku 1975 do roku 2000 se počet obyvatel zdvojnásobil na uve-

dených 19 milionů. Produkce odpadních vod stoupla na 40 m3/sec, 

ale systém je schopen odvést jen 10 m3/sec. Měl by ovšem odvádět 

i dešťové srážky, což ale není schopen a hlavně historické jádro často 

zaplavují povodně.

Déle nebylo možné čekat. V roce 2008 byla zahájena ražba nového 

kmenového sběrače (Tunel Emisor Oriente) průměru 8,93 m a dél-

ky 62 km. Sběrač odvede odpadní a dešťovou vodu mimo prohlubeň 

k nové čistírně odpadních vod o kapacitě 36 m3/sec, která je největší 

v Latinské Americe. Sběrač razilo šest zeminových štítů, tři dodala 

fi rma Robbins a tři Herrenknech. Geotechnické podmínky pro ražbu 

byly extrémní. Od bahna, přes zvodnělé jíly až k vulkanickým horni-

nám. Razicí práce byly dokončeny koncem roku 2019.

Po uvedení nového sběrače do provozu bude původní sběrač (Emi-

sor Central) rekonstruován.

■ Nové propojení německého ostrova Fehmarn s pevninou
Již dříve jsme informovali, že Dánsko a Německo se dohodly, 

že nahradí lodní trajekty převážející automobily i vlakové soupra-

vy směřující na Kodaň podmořským naplavovaným tunelem. Jedná 

se o překonání mořské úžiny mezi německým ostrovem Fehmarn 

a Dánskem. Bude to grandiózní stavba, protože úžina má v tomto 

místě šířku skoro dvacet kilometrů.

Než ale k této stavbě dojde, dohodly se německé federální minis-

terstvo dopravy, stát Šlesvicko-Holštýnsko a německé železnice (DB) 
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o stavbě nového kapacitního silničního a železničního propojení mezi 

německou pevninou a ostrovem Fehmarn. Stávající silniční a železnič-

ní most postavený v roce 1963 těžko zvládá současnou intenzitu do-

pravy a vůbec by nebyl schopen zajistit její mnohonásobný nárůst po 

dokončení naplavovaného tunelu mezi ostrovem Fehmarn a Dánskem.

Po posouzení všech možných alternativ bylo rozhodnuto nové pro-

pojení německé pevniny s ostrovem Fehmarn provést naplavovaným 

tunelem délky 1,7 km, který bude mít dvě dvoupruhové trouby pro 

automobily a dvě jednokolejné trouby pro železnici.

Starý most se podle přání obyvatel přilehlých oblastí bourat ne-

bude, lze jej totiž chápat s ohledem na jeho stáří jako krajinotvor-

ný prvek. Po uvedení nového propojení do provozu proběhne jeho 

rekonstrukce a bude sloužit pěším, cyklistům a pomalé vyhlídkové 

automobilové dopravě.

■ Příprava stavby druhé tunelové trouby gotthardského silnič-
ního tunelu

V prosinci 2019 švýcarské federální ministerstvo dopravy přezkou-

malo projekt stavby druhé tunelové trouby gotthardského silničního 

tunelu a povolilo jeho dopracování a přípravu stavby. Podle stavu před 

vypuknutím koronavirové epidemie měly být stavební práce zahájeny 

začátkem letního období 2020. Druhá trouba by měla být uvedena do 

provozu v polovině roku 2029, pak by následovala rekonstrukce staré 

trouby a obě trouby by byly v provozu od roku 2032. Aby nedošlo 

ke zvýšení intenzity dopravy oproti současnému stavu, bude v každé 

troubě využíván pouze jeden jízdní pruh, druhý bude sloužit jen pro 

odstavení porouchaných vozidel.

■ Prorážka posledního tunelu do prostoru podzemního hlavní-
ho nádraží ve Stuttgartu

Začátkem května 2020 byl na železničním projektu Stuttgart 21 

dosažen další důležitý milník – poslední ze čtyř tunelů ústících do 

prostoru budoucího podzemního hlavního nádraží byl proražen. Jed-

nalo se o východní troubu 9,5 km dlouhého tunelu Filder. Jedním 

z přínosů stavby po jejím dokončení bude zkrácení jízdní doby na 

stuttgartské letiště z půl hodiny na osm minut!

Kvůli koronavirové krizi se nemohla uskutečnit slavnostní proráž-

ka, a proto člen představenstva DB v médiích vřele ocenil úsilí všech 

pracovníků, kteří se na splnění tohoto milníku podíleli. 

Na projektu Stuttgart 21 je nyní proraženo 50 km tunelů z celkové 

délky 59 km.

■ Mimořádný přítok vody do provozovaného bázového tunelu 
Lötschberg

Východní tunelová trouba švýcarského bázového tunelu Lötsch-

berg musela být v roce 2020 prozatím třikrát uzavřena (v únoru, břez-

nu a koncem dubna) kvůli přítoku vody a bahna do tunelu. Stalo se to 

asi 2,5 km od jižního portálu. V tom místě byl při ražbě průzkumnými 

vrty načepován krasový pramen, vyvěrající voda byla svedena do dre-

nážního potrubí položeného za izolací a za sekundárním betonovým 

ostěním. Předpokládá se, že vysoký tlak vody poškodil drenážní po-

trubí i izolaci.

V současnosti jsou prosakující voda a bahno svedeny do dočasné 

sedimentační nádrže a oblast je monitorována. Návrh řešení problé-

mu zahrnuje vybourání vnitřního ostění v délce 10 až 15 m a vyražení 

kaverny kolmo na tunelovou troubu. V kaverně se zřídí sedimentační 

nádrž o objemu nejméně 1000 m3. Odsazená voda bude odváděna 

opraveným drenážním potrubím, usazený sediment se odveze po že-

leznici.

Pokud švýcarské federální ministerstvo dopravy odsouhlasí tato 

opatření, předpokládá se, že práce budou zahájeny v podzimních mě-

sících roku 2020. Východní trouba bude mimo provoz několik mě-

síců. 
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■ Prorážka na tunelu Svaté Lucie
V Itálii se pracuje v oblasti Apenin na zlepšení silničního spojení 

mezi Florencií a Bolognou. Cílem je dobudovat na křížení Apenin 

plně kapacitní dálnici A1. Klíčovým prvkem je dálniční tunel Sv. Lu-

cie délky 7,5 km. Ten byl proražen 8. června 2020 největším tunelo-

vacím strojem, který kdy byl v Evropě použit. Jde o zeminový štít 

(EPBS) o průměru 15,87 m vyrobený fi rmou Herrenknecht. Dosud 

největší štít průměru 15,55 m dodaný stejnou fi rmou razil také v Ape-

ninách pro stejnou dálnici tunel Sparvo.

Stroj pro ražbu tunelu Sv. Lucia musel být vybaven varovným 

a ochranným systémem proti očekávaným výskytům metanu.

■ Podmořský tunel u města Shantou v Číně
Město Shantou leží 300 km východně od Hongkongu a rozprostírá 

se okolo zátoky Su´ai. Tunel délky 3,05 km o dvou troubách ražený 

pod zátokou spojí dvě protilehlé oblasti města a přispěje významně 

ke snížení automobilové dopravy ve městě. Každá tunelová trouba 

bude mít tři jízdní pruhy.

Tunely razí bentonitový štít o průměru 15,03 m, štít byl vyroben 

The 17th Geotechnics 2020 international conference was held 

from 17th–18th September 2020 in Soláň hotel in the Beskyds. It 

was organised by the Department of Geotechnics and Underground 

Construction of the Faculty of Civil Engineering of the VŠB-TU 

Ostrava. The turnout at the conference, held under the auspices 

of the ITA-AITES Czech Tunnelling Association, was marked by 

coronavirus measures, which prevented traditional participants 

from Slovakia as well as from some domestic companies and 

organizations from participating in the conference. Nevertheless, an 

interesting program for more than 70 participants was successfully 

compiled. As in previous years, the focus of the conference was 

very wide, covering, among other things, the current area of 

energy geotechnics associated with gaining, respectively storing 

geothermal energy and the area associated with the preparation of 

a deep geological radioactive waste repository. 23 papers in total 

were presented during the two conference days. 

Ve dnech 17.–18. 9. 2020 se konal v krásném prostředí horského 

hotelu Soláň v Beskydech 17. ročník mezinárodní konference Geo-

technika 2020, jejímž organizátorem je Katedra geotechniky a pod-

zemního stavitelství Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Účast na kon-

ferenci konané pod záštitou České tunelářské asociace ITA-AITES 

byla poznamenaná koronavirovými opatřeními, která znemožnila 

tradičním účastníkům ze Slovenska i z některých tuzemských fi -

rem a organizací přijet na konferenci. Přesto se podařilo sestavit 

zajímavý program pro více než 70 účastníků. Stejně jako v před-

chozích ročnících bylo zaměření konference velmi široké, mimo 

jiné pokrývalo i aktuální oblast energetické geotechniky spojenou 

se získáváním, resp. ukládáním geotermální energie, a oblast spoje-

nou s přípravou hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Během 

dvou konferenčních dnů zaznělo celkem 23 příspěvků. 

V první části jednání byl jako tradičně dán prostor univerzitním 

pracovištím v České republice a na Slovensku pro prezentaci jejich 

pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Tuto příležitost využily 

jak katedra geotechniky Stavební fakulty v Žilině, tak i katedra geo-

techniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB-TU Ost-

rava. Příspěvek katedry geotechniky Slovenské technické univerzity 

v Bratislavě nebyl sice přednesen, ale je uveden ve sborníku kon-

v Číně a první troubu prorazil 7. srpna 2020 po 600 dnech ražby. 

Nebylo to nic jednoduchého, protože geotechnické i jiné podmínky 

(vysoká seismicita, malé nadloží) řadily projekt mezi vysoce obtížné. 

V trase byly zastiženy hlavně jemné až hrubé písky, bahno, zahliněné 

písky a také žula! Konstrukce štítu a jeho vybavení byly navrženy 

s ohledem na zvládnutí výše zmíněných složitých podmínek.

Nejlepší dosažené výkony ražby: 25 m za den, 150 m za týden 

a 400 m za měsíc.

■ Rekordně dlouhé potrubí odvádějící vyčištěnou odpadní 
vodu do moře v Kuvajtu

Vyčištěná odpadní voda z kanalizační čistírny v Kuvajtu bude od-

váděna do Perského zálivu 1950 m dlouhým potrubím. Potrubí bude 

mít vnitřní průměr 2,20 m a bude protlačováno soupravou o vnějším 

průměru 2,64 m, kterou dodala fi rma Herrenknecht. Odhaduje se, že 

se použije 16 až 17 tlačných mezistanic. Po dokončení ražby bude 

razicí štít vyzvednut z mořského dna pomocí nafukovacích vaků.
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ference. Všemi prezentovanými příspěvky s touto problematikou se 

neslo konstatování, že i přesto, že se katedry snaží různými způso-

by propagovat studium tohoto zaměření, počty zájemců o studium 

problematiky geotechniky a podzemního stavitelství klesají, což na 

druhé straně kontrastuje s potřebami praxe. Zde patří poděkování 

mnoha fi rmám, které spolupracují s univerzitními pracovišti a růz-

nými formami pomáhají zvýšit zájem o studium oboru geotechnika 

a podzemní stavitelství a umožňují vyšší propojení výuky s geo-

technickou praxí. 

V další části konference vystoupili zástupci fi rmy SÚRAO s vel-

mi zajímavými příspěvky, které se týkaly druhé etapy výstavby pod-

zemního výzkumného pracoviště Bukov a také problematiky zúžení 

počtu lokalit pro umístění hlubinného úložiště. 

V úvodní části konference představil možnosti využití geotech-

nického softwaru MIDAS GTS zástupce fi rmy Midas software s.r.o. 

Ing. Michna. 

Část příspěvků konference byla věnována problematice stability 

svahů a jejich sanacím (prezentace zástupců fi rem AMBERG ENGI-

NEERING Brno a.s., AMBERG ENGINEERING Slovakia, s.r.o., 

SAFETY PRO s.r.o., MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.). 

Zástupci akademických pracovišť VŠB-TU Ostrava a Ústavu geo-

niky AV ČR Ostrava pak prezentovali problematiku stochastických 

přístupů k hodnocení stability svahů a dále srovnání standardně 

využívané metody redukce pevnostních parametrů pro kvantifi kaci 

stupně stability s alternativní metodou limitní analýzy. 

Na význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu na 

liniových stavbách na příkladu severního obchvatu města Opavy 

poukázal příspěvek doc. Pospíšila a prof. Rapantové. 

Zástupci fi rmy GEOMAT s.r.o., připravili příspěvek týkající se 

principů plošného zakládání násypů pomocí geobuňkové struktury. 

Aplikací mechanického způsobu sanace promísením heterogenních 

zemin s nevhodnými deformačními parametry v úrovni zemní plá-

ně liniových staveb se zabýval kolektiv autorů z fi rmy SAFETY 

PRO s.r.o. 

Problematice experimentálního odvození smykové pevnosti pláš-

ťového rozhraní mezi injektovanou mikropilotou a okolním prostře-

dím se věnoval příspěvek doc. Vojtasíka z VŠB-TU Ostrava. Další 

příspěvek připravený kolektivem pracovníků z téhož pracoviště 
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