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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 

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

CURRENT NEWS FROM THE CZECH AND SLOVAK UNDERGROUND CONSTRUCTIONS

THE CZECH REPUBLIC

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 
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location (see Fig. 3), the company of Metrostav a.s. dedicates itself, 

with the exception of the ongoing underground excavation, also 

to the application and assessment of the usefulness of chemical 

grouting to the existing geological environment. According to the 

valid schedule, these two remaining locations should be completed 

in summer 2021. 

A separate and certainly very important and monitored chapter 

is measuring of currently operating station tunnels and adjacent 

running tunnels of Pankrác station on metro line C, which are in 

direct contact with the excavation of galleries for geological survey. 

The Monitoring Board (MOBO), established for this purpose, is 

responsible for the assessment of data from these measurements and 

their interpretation in interaction with the underground excavation 

being carried out. One of the results of the MOBO activities is that 

the necessity for replacement of the existing DN400 water pipeline 

affected by the excavation in Na Strži Street, where the pipeline 

settlement values exceeded the values set by the design to be the 

values of the warning state assumed by the designer. 

The public competition for the selection of the contractor for the 

fi rst linking operating section, Pankrác – Olbrachtova (civil work) 

and for contractor for comprehensive geomonitoring of the same 

construction section is still ongoing. However, the process of both 

tenders was cast doubt upon by fi ling an objection with the ÚOHS 

(offi ce for protection of competition), which is currently examining 

its legitimacy and the issuance of a subsequent binding decision is 

still expected. 

The objections lodged by the complainant even within the 

framework of the building permission proceedings were rejected 

by a resolution of the two ministries concerned. Taking into 

consideration the above-mentioned facts, the current assumption for 

probíhajících ražeb věnuje také právě aplikaci a vyhodnocení užit-

nosti chemických injektáží v daném geologickém prostředí. Tyto 

zbylé dvě lokality by podle platného harmonogramu měly být do-

končeny v létě 2021.

Obr. 1 Lokalita VO-OL, pohled do průzkumné štoly v části rozšířené na plný 
profi l budoucího dvoukolejného tunelu
Fig. 1 VO-OL location, a view down the exploratory gallery in the part 
expanded to the full profi le of the future double-track tunnel 

Obr. 2 Lokalita VO-OL, čelba průzkumné štoly v části profi lu budoucího dvou-
kolejného tunelu
Fig. 2 VO-OL location, excavation face of the exploratory gallery in the part of 
the future double-track tunnel profi le 

Obr. 3 Lokalita PAD4, pohled do průzkumné štoly a příprava pro provádění 
chemických injektáží
Fig. 3 PAD4 location, a view down the exploratory gallery and preparation for 
chemical grouting 
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commencing the Metro D construction in the Pankrác – Olbrachtova 

section is the spring of 2021. 

In follow-up activities, the procurer for the contracting authority, 

the company of Inženýring dopravních staveb a.s. (engineering of 

transport projects), continues to administer the application leading 

to obtaining a building permit for the construction of the next 

linking operating section, Olbrachtova – Nové Dvory with access 

tunnels from Písnice. 

Let us wish the Metro D Line construction good luck and good 

physical condition. 

Ing. BORIS ŠEBESTA, borissebesta61@gmail.com, 
Ing. MICHAL ŠERÁK, serak@idspraha.cz

NEW RAILWAY TUNNELS ON RAILWAY 
CORRIDOR IV 

Two new railway tunnels are under construction within the 

framework of the “Modernisation of the Sudoměřice – Votice track” 

project. The two tunnels are being driven using the New Austrian 

Tunnelling Method. Správa železnic, státní organizace (railway 

infrastructure administration, state organisation), is the project 

owner and OHL ŽS, a.s., is the contractor for construction. 

Mezno tunnel

The Mezno tunnel is an 840m long mined double-track railway 

tunnel; 768m of its length are being mined; the following cut-and-

cover sections at the entrance and exit portals are 48m and 24m 

long, respectively. 

As of 20 October 2020, the tunnel excavation has been fi nished 

within the top heading and bench profi les including safety recesses. 

The bottom (invert) excavation is further underway in the 288m long 

section ahead of the entrance portal, which will be provided with 

a waterproofi ng system around the full circumference to protect 

drinking water sources near the tunnel. The work on the secondary 

lining (see Fig. 4) is underway from the exit portal. The total number 

of the 12m long tunnel blocks amounts to 70, with 2 + 4 blocks 

of that number being parts of the cut-and-cover tunnels. All tunnel 

blocks are designed as reinforced concrete structures. Mapeplan TU 

WL membrane 2.2mm thick is used for the intermediate umbrella 

waterproofi ng system, whilst a 3.2mm thick membrane is used in 

the section with the full-circumference waterproofi ng 

system. The lining from C 30/37 XF1 XA1 concrete 

in the mined tunnel is minimally 400mm thick; it is 

600mm thick in the C 30/37 XA2 XF3 concrete cut-

and-cover tunnel sections. The tunnel is equipped 

with a longitudinal system of central and side drains. 

Deboreč tunnel

The Deboreč tunnel is a 660m long mined double-

track railway tunnel; 562m of its length are being 

mined; the linking sections at both portals are 49m 

long each.

The tunnel excavation has been fi nished and 

provided with primary lining support throughout its 

length. At the moment, the work on the secondary 

lining is ongoing (see Fig. 5) in the direction from the 

exit portal and the cut-and-cover tunnel at the entrance 

is being concreted. The total number of the 12m long 

tunnel blocks amounts to 55, with 4 + 4 blocks of 

that number being parts of the cut-and-cover tunnels. 

Unreinforced concrete is designed for 10 tunnel blocks 

in the section with favourable geology. Sikaplan WP 

1100-22HL2 membrane 2.2mm thick is used for the 

Samostatnou a jistě velmi důležitou a sledovanou kapitolou je 

měření dnes provozovaných staničních a k nim přilehlých traťových 

tunelů stávající stanice Pankrác metra C, s kterou jsou prováděné 

ražby štol geologického průzkumu v přímém kontaktu. Vyhodnoco-

vání dat z těchto měření a jejich interpretaci v interakci s provádě-

nými ražbami má na starosti za tímto účelem zřízená Rada monito-

ringu (RAMO). Jedním z výsledků činnosti RAMO je i identifi kace 

nutnosti výměny ražbou dotčeného vodovodního řadu DN400 v uli-

ci Na Strži, kde došlo k poklesu stávajícího potrubí nad projektem 

určené hodnoty jím předpokládaného varovného stavu. 

Veřejná soutěž na výběr zhotovitele prvního navazujícího provoz-

ního úseku Pankrác – Olbrachtova (stavební část) a na dodavatele 

komplexního geomonitoringu stejného úseku stavby stále probíhá. 

Proces obou výběrových řízení však byl zpochybněn podáním ná-

mitky k ÚOHS, který nyní zkoumá jejich oprávněnost v očekávání 

vydání následného závazného rozhodnutí. 

I v rámci stavebního řízení pro získání hlavního stavebního po-

volení byly podané námitky stěžovatele, které byly usnesením obou 

dotčených ministerstev zamítnuty. S přihlédnutím k výše uvedeným 

skutečnostem je tak aktuálním předpokladem pro zahájení stavby 

metra D v úseku Pankrác – Olbrachtova jaro 2021. 

V navazujících činnostech potom obstaravatel zadavatele společ-

nost Inženýring dopravních staveb a.s. pokračuje i v administraci 

žádosti vedoucí k získání stavebního povolení pro stavbu dalšího 

navazujícího provozního úseku Olbrachtova – Nové Dvory s přístu-

povými tunely z lokality Písnice.

Přejme tedy výstavbě trasy metra D i nadále hodně štěstí a dobrou 

kondici.

Ing. BORIS ŠEBESTA, borissebesta61@gmail.com, 
Ing. MICHAL ŠERÁK, serak@idspraha.cz

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM 

KORIDORU

V rámci stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ se bu-

dují dva nové železniční tunely. Oba tunely jsou raženy Novou ra-

kouskou tunelovací metodou. Investorem stavby je Správa železnic, 

státní organizace a zhotovitelem stavby společnost OHL ŽS, a.s.

Obr. 4 Tunel Mezno, zahájení prací na sekundárním ostění
Fig. 4 Mezno tunnel, commencement of work on secondary lining 




