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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.

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ, mila_novotny@volny.cz

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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zdí. Široké možnosti využití 3D skeneru v geotechnickém inženýr-

ství pak představil kolektiv autorů z katedry geotechniky a podzem-

ního stavitelství VŠB-TU Ostrava. Ve spolupráci pracovníků této 

katedry s pracovníky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-

-TU Ostrava byl rovněž připraven příspěvek týkající se alternativ-

ních přístupů sledování dynamických účinků od antropogenních 

zdrojů s využitím nově vyvíjeného optoelektrického interferometru. 

Z důvodu nemožnosti osobní účasti některých kolegů jsou jejich 

příspěvky uvedeny pouze ve sborníku konference. Jedná se o pří-

spěvek kolektivu autorů prof. Hulla (STU Bratislava), Ing. Chro-

pen (Bauer Spezialtiefbau Ges.m.b.H) a Ing. Vrábela (Geotechnik 

SK s.r.o.) týkající se vlivu vodních tlakových horizontů a inten-

zivního proudění vody v nezatuhnuté betonové směsi na poruchy 

vrtaných pilot. Dále se jedná o příspěvek prof. Frankovské z STU 

Bratislava, zabývající se metodikou stanovení parametrů hornino-

vého prostředí spojených se změnou teploty v horninovém prostře-

dí. Pouze ve sborníku je rovněž uveden příspěvek fi rmy Minova 

Bohemia s.r.o. zaměřený na rekonstrukci a statické zajištění zám-

ku v Hradci nad Moravicí s aplikací mikropilot, plošné cementové 

i chemické injektáže a samozávrtných tyčí IBO R32. 

Organizátoři děkují všem účastníkům a přednášejícím a věří, 

že i přes problémy spojené s epidemiologickými opatřeními byla 

konference v rouškovém stylu úspěšná a přínosná a že se za dva 

roky opět sejdeme na dalším ročníku této konference v klidnějších 

časech. 

doc. RNDr. EVA HRUBEŠOVÁ, Ph.D., 
eva.hrubesova@vsb.cz, 

Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava 

prezentoval výsledky výzkumu interakce energetické piloty se stav-

bou a zeminovým prostředím. 

Prof. Blaheta z Ústavu geoniky AV ČR přednesl za kolektiv au-

torů příspěvek týkající se inverzní analýzy pro stanovení hydraulic-

ké konduktivity hornin se zaměřením na oblast ražbou indukované 

porušené zóny v okolí podzemních děl. Autorský kolektiv z téhož 

akademického pracoviště pak připravil příspěvek zaměřený na 

únosnost ocelové obloukové výztuže podzemních chodeb, kombi-

nace experimentálních měření a matematického modelování byla 

zaměřena především na optimalizaci spojovacích prvků, materiálů 

výztuže a způsobu jejího zatěžování. 

Vybranými geotechnickými a bezpečnostními problémy spo-

jenými s využíváním lokalit úložných míst těžebních odpadů pro 

stavební činnost se zabýval příspěvek Ing. Hájovského (SG-Geoin-

ženýring s.r.o.). 

Kolektiv autorů z katedry geotechniky a podzemního stavitelství 

Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava a University of Beira Interior 

z Portugalska představil výsledky svého výzkumu v oblasti chování 

výsypkových jílovitých materiálů povrchové těžby. Účastníky kon-

ference velmi zaujal příspěvek prof. Rapantové z téhož pracoviště, 

zabývající se predikcí zatápění ostravské uhelné pánve a jeho envi-

ronmentálními riziky.

V rámci konference zazněly rovněž velmi zajímavé a inspirativní 

příspěvky z oblasti geotechnického monitoringu. Návrhem a im-

plementací komplexních bezdrátových měřicích systémů pro mo-

nitoring vybraných veličin a včasnou identifi kaci varovných stavů 

v geotechnické praxi představil kolektiv autorů z Fakulty elektro-

techniky a informatiky VŠB-TU Ostrava na příkladech monitoringu 

stavu ochranných plotů a bariér a monitoringu zatížení gabionových 
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METRO D – NEW LINE OF PRAGUE METRO 

The Metro D project in the form of geological survey has reached 

the phase where the activities planned for fi rst two localities of the 

four have already been fi nished. At the completed locations, i.e. 

location PAD1b (Metrostav a.s.) and location OL1 (STRABAG a.s.). 

For that reason, the process of evaluating the encountered results 

of geological survey and geotechnical measurements is underway. 

The fi nal reports are being prepared in this context. Since August 

2020, both locations have been monitored and serviced only from 

the point of view of security and maintenance of the underground 

construction and the construction site security. 

The companies of INSET s.r.o. and GeoTec-GS, a.s., which 

dedicate themselves to condition survey and continuous monitoring 

of the total of 59 underground and surface structures, were allowed 

the access to GEMINI Pankrác building on the basis of approval 

granted by the owner. Therefore, the two companies could carry 

out the basic condition survey of the building. A continuous current 

condition resurvey is also under preparation. It will respond to the 

progressing underground excavation. 

At present, underground work proceeds in the Pankrác – 

Olbrachtova section only in the two remaining locations, PAD4 

(Metrostav a.s.) and VO-OL (HOCHTIEF CZ a. s.), and is focused 

mainly on the excavation of horizontal galleries and tunnels and 

the trial chemical grouting. In the VO-OL location (see Figures 

1 and 2), the company of HOCHTIEF CZ a. s. has fi nished the 

excavation of over 180m of the exploratory gallery. In the PAD4 

ČESKÁ REPUBLIKA

METRO D – NOVÁ LINKA PRAŽSKÉHO METRA 

Projekt metra D formou geologického průzkumu dospěl do fáze, 

kdy plánované činnosti na prvních dvou lokalitách ze čtyř již byly 

dokončeny. Na dokončených lokalitách tedy na lokalitě PAD1b 

(Metrostav a.s.) a lokalitě OL1 (STRABAG a.s.) proto v těchto 

chvílích probíhá vyhodnocování zastižených výsledků geologické-

ho průzkumu a geotechnických měření, v tomto kontextu jsou zde 

zpracovávány i závěrečné zprávy. Od srpna 2020 jsou pak dále obě 

lokality již sledovány a obsluhovány pouze z pohledu zabezpečení 

a údržby podzemního díla a ostrahy staveniště. 

Společnostem INSET s.r.o. a GeoTec-GS, a.s., které se věnují pa-

sportizaci a průběžnému sledování celkem 59 podzemních a povr-

chových objektů, byl na základě získaného souhlasu vlastníka nově 

zpřístupněn objekt budovy GEMINI Pankrác, na kterém tak již také 

mohla být těmito společnostmi provedena základní pasportizace. 

U všech sledovaných objektů se také připravuje průběžná aktuální 

repasportizace, která bude reagovat na postup prováděných prací 

v podzemí plynoucích z probíhajících ražeb.

V současné době tedy práce v podzemí probíhají v dotčeném 

úseku Pankrác – Olbrachtova již jenom na dvou zbývajících lokali-

tách PAD4 (Metrostav a.s.) a VO-OL (HOCHTIEF CZ a. s.) a sou-

středí se zejména na ražbu horizontálních štol a tunelů a pokusné 

chemické injektáže. Na lokalitě VO-OL (obr. 1, 2) má společnost 

HOCHTIEF CZ a. s. vyraženo již více než 180 m průzkumné štoly, 

na lokalitě PAD4 (obr. 3) se pak společnost Metrostav a.s. kromě 




