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bych rád pokračoval v tradici
svých kolegů z redakční
rady a podělil se sEDITORIAL
vámi nejen
EDITORIAL
EDITORIAL
EDITORIAL
EDITORIAL
EDITORIAL
o svůj názor na toto nové číslo, ale též i krátce na současnou situaci v podzemním stavitelství u nás.
Pohybuji se v podzemním stavitelství téměř již 35 let, a proto mi dovolte říci pár slov k nynějšímu neutěšenému stavu v tomto oboru. Myslím

EDITORIAL
EDITORIAL
EDITORIAL
EDITOIAL
EDITORIAL
si, že neníEDITORIAL
možné zpochybňovat ekologický
přínos podzemního
stavitelství pro společnost,
a to ve všech
jeho formách. Bohužel EDITORIAL
současný celkový pokles našeho stavebnictví, zejména v oblasti dopravní infrastruktury, se přímo dotýká i výstavby tunelových staveb. Většinou se vše
svádí na nedostatek finančních prostředků, který negativně ovlivňuje zahajování nových staveb, ale současně značně omezuje i přípravu dalších potřebných projektů. K tomu se často přidávají i problémy při projednávání projektů ve fázi přípravy, kdy převažují partikulární zájmy nad
veřejnými. Přeji si, aby tyto negativní vlivy co nejdříve pominuly a práce v podzemním stavitelství dostaly opět zelenou.
Ale zpět k tomuto číslu časopisu Tunel, které dostáváte do rukou a které je věnováno dvěma společnostem. První z nich je METROPROJEKT Praha a. s., která vznikla před více než 40 lety v souvislosti se zahájením výstavby pražského metra. Od té doby až dodnes prošly jejíma rukama stovky projektů týkajících se zejména podzemních staveb, z nichž prioritní byly samozřejmě projekty tras pražského metra.
METROPROJEKT Praha a. s. jako samostatná akciová společnost tvoří součást skupiny SUDOP Group.
Druhá je společnost HOCHTIEF CZ a. s., která je od roku 1999 součástí významné nadnárodní společnosti Hochtief. Patří k největším stavebním
společnostem působícím v České republice, kde realizuje stavby v mnoha segmentech stavebního trhu. V současné době se podílí na výstavbě stanic Bořislavka a Nemocnice Motol na trase metra V.A a s ní souvisejích traťových tunelů. Účastní se také dokončujících prací na tunelu Blanka.
V tomto čísle je uveřejněno opět velké množství zajímavých článků od mnoha autorů zaměřených na problematiku podzemních staveb ať
jsou již z výstavby metra v Praze, Sofii a Baku, nebo z realizace vodních elektráren v Alpách a Pákistánu. Nerad bych preferoval některý příspěvek, čtenáři časopisu Tunel jsou podle mého názoru natolik fundovaní, že každého zaujme určitě něco jiného, ale mě osobně zaujal příspěvek ing. Igora Fryče ze společnosti PORR. Je zajímavý nejen svými informacemi z výstavby tranzitního plynovodu Gazela, ale i stylem, který
se trochu vymyká obvyklým standardům, je psán spíše populární formou a přináší do časopisu určité oživení.
Závěrem mi dovolte říci, že přes všechny problémy, se kterými se musí podzemní stavitelství v současné době potýkat, začínám být mírným
optimistou a věřím tomu, že tento obor bude opět považován v budoucnosti za velký přínos pro naši zemi.
Přeji vám všem příjemné prožití Vánoc a vše dobré v novém roce 2014.
ING. JAN VINTERA,
člen redakční rady
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Dear colleagues
and TUNEL
journal readers,
AL EDITORIAL
EDITORIAL
EDITORIAL
EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORI
as a new member of the Editorial Board of the technical journal TUNEL, I would like to continue to follow the tradition established by my
colleagues from the Editorial Board and share with you not only my opinion on this new issue, but also, briefly, on the current situation in the

underground
construction industryEDITORIAL
in the Czech Republic.EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL
EDITORIAL
EDITORIAL
I have been active in the underground construction industry nearly for 35 years. Allow me therefore to say several words regarding the current dismal situation in this industry. I believe that it is not possible to cast doubt upon the environmental benefit of the underground construction industry for the society, in all its forms. Unfortunately, the current decline in our construction industry, first of all in the field of transport
infrastructure, is directly related even to the development of tunnelling projects. Everything is usually blamed on the lack of funding, which
negatively affects the opening of new construction sites but, at the same time, it seriously limits the preparation of new projects necessary.
Problems during negotiations over designs in the preparation stage are often added to this state, where particular concerns prevail over the public interest. I wish these negative effects passed off and the work in the underground construction industry were again given the green light.
But back to this TUNEL journal issue you are getting into your hands, which is dedicated to two companies. The first of them is METROPROJEKT Praha a. s., which was founded over 40 years ago in the context of the commencement of the development of Prague Metro. Since
that time till our days, hundreds of designs relating first of all to underground structures, with the major part formed by designs for Prague metro
lines, have passed through its designers’ hands. METROPROJEKT Praha a. s. as an independent designing office is part of SUDOP Group.
The other company is HOCHTIEF CZ a. s. It became part of the important multinational company Hochtief in 1999. It belongs among the
largest construction companies active in the Czech Republic, where it implements construction projects in many segments of the construction
market. At the moment the company participates in the construction of Bořislavka station and Nemocnice Motol station, including running tunnels adjacent to it, on the 5th extension of the metro Line A. It also participates in the finishing work on the Blanka complex of tunnels.
This journal issue again contains numerous interesting papers by many authors focused on problems of underground construction, no matter
whether relating to the development of metro in Prague, Sofia and Baku or to the realisation of hydropower schemes in the Alps and Pakistan.
I would not like to prefer some of the papers; TUNEL journal readers are in my opinion sufficiently experienced to become interested in something else, but I was most of all captivated by the paper by Ing. Igor Fryč from PORR a. s. It is interesting not only in its information from the
construction of the Gazelle transit gas pipeline, but also owing to the style of writing, which a little bit exceeds common standards, is rather
popular and brings certain breath of fresh air to the journal.
To conclude, let me say that, despite all problems the underground construction industry has currently got to face, I have started to be a moderate optimist. I believe that this industry will be considered to be a great asset for our country again in the future.
I wish you a very pleasant Festive season and may 2014 bring you great health, happiness and success.
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ING. JAN VINTERA,
member of the Editorial Board
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VÁŽENÉ DÁMY A VÁŽENÍ PÁNOVÉ,

LADIES AND GENTLEMEN,

část vydání časopisu Tunel, které právě držíte v ruce, je věnována prezentaci stavební společnosti HOCHTIEF CZ. První příležitost oslovit čtenáře časopisu Tunel jsem měl v čísle 2/2009.
V té době byla firma HOCHTIEF CZ v oboru „podzemního“ stavitelství nováčkem na českém trhu.
Pracovali jsme na realizaci zakázky silničního okruhu kolem
Prahy v úseku 514 Lahovice – Slivenec. Uplynulo téměř pět let
a jsem pyšný na to, že během tohoto, z pohledu stavebnictví, relativně krátkého období akciová společnost HOCHTIEF CZ obhájila svoji schopnost řádně provádět podzemní a inženýrské stavby. Prokázali jsme to zejména dokončením a předáním již zmiňovaného pilotního projektu výstavby silničního okruhu kolem
Prahy v úseku 514 Lahovice – Slivenec, ale také dokončením
úseku Prašný most – Špejchar na stavbě městského okruhu
Blanka a aktuálním dokončováním prací na naší části výstavby
prodloužení metra V.A (Dejvická – Nemocnice Motol). Tři příspěvky, které jsme připravili, jsou věnovány právě těmto stavbám
a soustřeďují se na jejich výstavbu a uvádění do provozu.
Tyto stavby byly a jsou bedlivě sledovány odbornou i laickou
veřejností. O to bedlivěji, že se jejich výstavbou prolínala nelehká situace ve stavebnictví a v českém hospodářském a politickém
prostředí obecně. Věřím, že i přes občasné negativní informace
přinášené sdělovacími prostředky všichni nakonec oceníme úsporu času a úlevu v dopravě, které nám tyto nové dopravní projekty přinášejí. Do těchto projektů jsme vložili um, praktické zkušenosti a tvrdou práci našich zaměstnanců a rovněž dlouholeté
know-how přejaté od naší mateřské společnosti, nadnárodního
koncernu HOCHTIEF AG.
Nadále zůstáváme členy České tunelářské asociace ITAAITES, protože si od tohoto členství slibujeme nejen další výměnu zkušeností s předními kapacitami v tunelářském oboru, ale
i nové příležitosti předvést naše stavbařské dovednosti.
Na závěr chci popřát České tunelářské asociaci mnoho kvalitních a podnětných setkání spojených s doprovodnými odbornými
aktivitami. Doufám, že při čtení aktuálního vydání časopisu
Tunel získáte mnoho zajímavých informací.

A part of the TUNEL journal issue you are just holding in your
hands is dedicated to the presentation of the construction company HOCHTIEF CZ. The first opportunity I had to address
TUNEL journal readers was in issue No. 2/2009. At that time
HOCHTIEF CZ was a beginner on the Czech market in the field
of underground construction.
We worked on the realisation of an order for the Prague City
Ring Road construction lot 514, the section between Lahovice
and Slivenec. Nearly five years have passed and I am proud of
the fact that joint-stock company HOCHTIEF CZ has successfully defended its capability of carrying out underground and
civil engineering structures during this period, which is relatively short in terms of the construction industry. We proved it first
of all by the completion and hand-over of the above-mentioned
pilot project for the construction lot 514 of the Prague City Ring
Road section between Lahovice and Slivenec, but also by completing the Prašný Most – Špejchar section of the Blanka complex of tunnels on the City Circle Road and by the current completing of our part of the 5th extension of Prague metro Line
A (Metro V.A, Dejvická station – Nemocnice Motol). The three
papers we have prepared are dedicated to these particular projects. They are focused on their construction and commissioning.
These projects were and are carefully watched by both the professional and lay public. Even more carefully because of the fact
that the construction work was mingled with the difficult situation in the construction industry and the Czech economic and political environment in general. I believe that, despite occasional
negative information brought by media, all of us will eventually
appreciate the savings in time and the relief for traffic flow these
new transport-related projects bring for us. We have invested our
skills, practical experience and hard work of our employees into
these projects, together with the long-term experience of our
mother company, the multi-national concern HOCHTIEF AG.
We will remain a member of the ITA-AITES Czech Tunnelling
Association because we expect from this membership not only
new exchange of experience with prominent experts in the field
of tunnel construction, but also new opportunities for presenting
our construction skills.
To conclude, I would like to wish the Czech Tunnelling
Association lots of high-quality and inspiring meetings combined with accompanying technical activities. I believe that you
will gather lots of interesting information by reading the current
TUNEL journal issue.

ING. TOMÁŠ BÍLEK
předseda představenstva a generální ředitel HOCHTIEF CZ a. s.
Chairman of the Board and General Director of HOCHTIEF CZ a. s.
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VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ, ČTENÁŘI ČASOPISU TUNEL,

DEAR COLLEAGUES, TUNEL JOURNAL READERS,

jsem velice rád, že vás mohu pozdravit jménem společnosti METROPROJEKT Praha.
V roce 2011 jsem měl stejnou možnost u příležitosti 40. výročí naší firmy. Dovolte mi tedy malé ohlédnutí za posledními dvěma roky vzájemných
vztahů Metroprojektu a tunelů. Jedná se o příspěvek bilanční, nechci tudíž
příliš připomínat všudypřítomné těžkosti s poklesem trhu projektových
i stavebních prací apod. Soustředím se na pozitiva.
Asi největší zadostiučinění jsme jako autoři návrhu a zpracovatelé projektové dokumentace pociťovali vloni touto dobou při společné prorážce
Adély a Tondy do stanice Dejvická. Ražba moderními zeminovými štíty
(EPBS) byla konečně úspěšně realizována i v České republice, na prodloužení trasy A pražského metra Dejvická – Motol. Průběh ražby plně potvrdil správnost návrhu. Ražba byla rychlá, ekonomická a v rozhodujících partiích trasy pod obytnou zástavbou proběhla zcela bez problémů či téměř
bez povšimnutí. Na stránkách tohoto časopisu byla vícekrát komentována.
Jsem rovněž rád, že první ražba moderními tunelovacími stroji našla
brzy pokračovatele. Metroprojekt se totiž podílel na alternativním návrhu
ražby čtyřkilometrového železničního tunelu Ejpovice, jehož stavba byla
nedávno zahájena a vlastní ražba odstartuje v příštím roce.
V oboru konvenčních ražeb (NRTM) dospěla řada našich návrhů rovněž
do realizace.
Na pražském metru byly na trase V.A vyraženy jednolodní stanice
Bořislavka a Petřiny, trojlodní stanice Nádraží Veleslavín, stejně jako traťové tunely z Vypichu do Motola. Navzdory rozsáhlé polemice
o geologických podmínkách byly ražby provedeny bez komplikací
a v případě mohutných výrubů jednolodních stanic s poklesy menšími, než
tomu bylo u první stanice tohoto typu v Kobylisích. Stanice i tunely jsou
nyní již vybavovány kolejovým svrškem a veškerou technologií.
V oboru železničních tunelů byly podle našich návrhů úspěšně postaveny a uvedeny do provozu dvojkolejné tunely Turecký Vrch (na slovenské
koridorové trati poblíže Trenčína, délka 1,775 km) a Zahradnický (na IV.
tranzitním koridoru mezi Prahou a Táborem, délka 1,044 km).
Pokud jde o perspektivu do let příštích, rád bych zmínil dva velké projekty, jichž jsme autory a na jejichž dokumentaci jsme v uplynulé době pracovali.
V první řadě uvádím čtvrtou trasu pražského metra, a to úsek I.D
Náměstí Míru – Depo Písnice pro zásadní zlepšení dopravní obsluhy obytných čtvrtí jižního sektoru Prahy. Dokumentace pro stavební povolení je
připravena pro úsek Pankrác – Depo Písnice o délce 8,4 km. Pokud jde
o výstavbu tunelů, navrhujeme i zde jako hlavní technologii ražbu jednokolejných tunelů štíty. Z osmi stanic jsou tři navrženy jako ražené, čtyři
hloubené a jedna povrchová, zčásti na mostě (Nádraží Krč). Oproti předchozím návrhům této nové trasy jsme byli z úsporných důvodů nuceni změnit dopravní systém – z automatického metra bez řidiče (s nutností výstavby nového depa) na systém kompatibilní s trasou C (tj. vlaky s řidičem
s poloautomatickým provozem). Rada města Prahy nedávno schválila
pokračování přípravy tohoto projektu a podání žádosti o příspěvek z fondů
Evropské unie.
Konečně bych rád jmenoval i projekt třetí linky metra v bulharském
hlavním městě Sofia, který je dosud největším projektem naší firmy
v cizině. Jedná se o trasu délky 15,8 km s 19 stanicemi, vedenou zčásti
v tunelu (v centru města), zčásti po povrchu a estakádách. Město Sofia připravuje nyní tendr typu „Design and Build“ na první dílčí úsek celé trasy.
Tunely jsme opět navrhli k ražbě štíty, zde však jako dvojkolejné.
Tolik můj úvodník za firmu Metroprojekt. Budu rád, když se nyní začtete do odborných příspěvků mých kolegů i dalších odborníků.
Chci ujistit všechny naše obchodní přátele a partnery, že si velmi vážím
dosavadního (i budoucího) zájmu o spolupráci. Na sklonku
letošního roku bych rád popřál hodně úspěchů do dalších let
všem vám, kteří tunelářství spolu se mnou považujete za
obtížné, krásné a hlavně poctivé řemeslo.

I am very glad that I can greet you on behalf of METROPROJEKT Praha, a. s.
In 2011 I had the same opportunity on the occasion of the 40th anniversary of our
company. Allow me therefore to look back at the past two years of relationships between the company and tunnels. This contribution is to evaluate this period; therefore
I do not want to comment on the ubiquitous problems associated with the decline in
the designing-related and construc-tion market etc. I am going to focus on positives.
We, as the authors of the proposal and providers of the design documents, felt probably the greatest satisfaction this time last year, during the Adéla and Tonda shields breaking jointly through to Dejvická station. Tunnelling with state-of-the-art Earth Pressure
Balance Shields (EPBS) was finally successfully realised even in the Czech Republic,
on the extension of Prague Metro Line A from Dejvická station to Nemocnice Motol station. The course of the tunnelling operations fully confirmed that the proposal was correct. The tunnels were driven quickly, economically and, in critical parts of the alignment
running under existing buildings, without any problem or nearly without people noticing.
The operations have been commented on several times on the pages of this journal.
In addition, I am happy that the first application of modern full-face tunnelling
machines found very soon a successor. Metroprojekt a. s. participated in an alternative proposal for the driving of the four-kilometre long Ejpovice railway tunnel, the
construction of which has re-cently commenced, with the tunnelling operations planned to start next year.
As far as conventional tunnelling (the NATM) is concerned, many of our proposals also reached the implementation stage.
Bořislavka and Petřiny single-vault stations, Nádraží Veleslavín triple-vault station
and the running tunnels between Vypich and Motol were excavated on the 5th extension
of the Prague metro line A using the NATM. Despite extensive disputes over geological
conditions, the excavations passed without complications and, in the cases of the large
dimensions of excavations for single-vault stations, with settlement values smaller than
those measured on Kobylisy station, the first station of this type in Prague. The stations
and tunnels are at the moment being provided with trackwork and all equipment.
In the field of railway tunnels, our designs were successfully applied to the construction of the Turecký Vrch double-track tunnels (on a Slovak corridor line near
Trenčín, 1.775km long) and the Zahradnice tunnel (on the transit corridor No. 4 between Prague and Tábor, 1.044km long). The tunnels have been brought into service.
Regarding prospects for the coming years, I would like to mention two large design
pack-ages the author of which is our company and the documents for which we have
recently worked on.
First of all I mention the fourth line of the Prague metro, the Line D, namely the
section I.D between Náměstí Míru Square and Písnice Depot, which is intended to
fundamentally improve the transport accessibility of residential quarters in the southern sector of Prague. The final design has been prepared for the 8.4km long Pankrác
– Písnice Depot section. As far as the construction of tunnels is concerned, we propose tunnelling shields to be applied as the main technique to single-track tunnels
even for this project. Of the eight stations, three are designed as mined structures, four
as cut-and-cover structures and one at grade, partly on a bridge (Nádraží Krč station).
In contrast with previous designs for this new line, we were forced for reasons of economy to change the train control system from automatic driverless trains (requiring
the construction of a new depot) to a system compatible with the Line C (i.e. driveroperated trains, semi-automated operation). The Prague City Council has recently approved that the preparation of this project would continue and a contribution from the
Euro-pean Union funds would be applied for.
Finally I would even like to mention the third line of metro in Bulgarian capital,
Sofia, which has till now been the largest design carried by our company abroad. The
line is 15.8km long, contains 19 stations, leads partly through a tunnel (in the city
centre), partly at grade and on viaducts. The city of Sofia is currently preparing tender proceedings for the design and build contract for the first partial section of the
entire line. We have again proposed full-face tunnelling machines for the excavation,
but this time for double-track tunnels.
So much with regard to the leading article regarding Metroprojekt
designing office. I will be pleased if you now plunge into reading
technical papers prepared by my colleagues and other professionals.
I want to convince all of our commercial friends and partners that
I highly appreciate their interest in collaborating with us, both at present and in the future. Towards the end of this year, I would like to
wish lots of success in the years to come to all of you who, together
with me, consider tunnelling to be a difficult but amazing and, first of
all, honest profession.

ING. DAVID KRÁSA

generální ředitel, METROPROJEKT Praha a. s.
General Director of METROPROJEKT Praha a. s.
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PROTISMYKOVÉ VLASTNOSTI POVRCHU VOZOVKY V TUNELECH
SKID RESISTANCE PROPERTIES OF ROADWAY SURFACE IN TUNNELS
LADISLAV ŠTEFAN, RADEK DRAGOUN

ABSTRAKT
Článek se zabývá problematikou dosažení požadovaných protismykových vlastností povrchu cementobetonového krytu vozovky v podmínkách
výstavby tunelu. Znečištění povrchu vozovky staveništním provozem má negativní vliv na udržení požadovaných protismykových vlastností do předání stavby objednateli. Dále jsou zmíněny zkušenosti z výstavby vozovky silničního tunelu Lochkov na úseku 514 pražského okruhu a problémy
s uvedením protismykových vlastností povrchu vozovky do předepsané úrovně při předání díla objednateli a provozovateli.
ABSTRACT
The paper deals with issues of achieving the required skid resistance properties of concrete roadway surface in conditions in tunnel structures.
The pollution of roadway surface by construction site operations negatively affects the effort to maintain required skid resistance properties until
the structure is handed over to the client. In addition, the paper mentions the experience gained from the Lochkov road tunnel construction in lot
514 of the Prague City Ring Road project, as well as problems with reaching the prescribed level of road surface skid resistance properties before handing the works over to the client and the tunnel user.
1 PROTISMYKOVÉ VLASTNOSTI POVRCHU VOZOVKY
V TUNELECH

1 SKID RESISTANCE PROPERTIES
OF ROADWAY SURFACE IN TUNNELS

1.1 Úvod

1.1 Introduction

Jednou z důležitých vlastností pozemních komunikací, které významným způsobem ovlivňují bezpečnost jejího provozu, jsou protismykové vlastnosti povrchu vozovky (dále jen PVV). Dosažení
a udržení požadovaných PVV v tunelu není, podle názoru autorů, mezi
tuzemskými tuneláři doposud věnována taková pozornost, jakou si
zaslouží. Je to dáno tím, že při výstavbě tunelů se řeší především
aspekty výstavby a již méně se bere na vědomí, že tunel je především
stavební obálka pro vedení pozemní komunikace se specifickými podmínkami pro zajištění jejího bezpečného provozu.
Protismykové vlastnosti jsou schopnost povrchu vozovky zatíženého
dopravou zajišťovat prostřednictvím tření spolupůsobení mezi pohybující se pneumatikou a povrchem vozovky. Protismykové vlastnosti se
proto posuzují na základě zjištění součinitele podélného tření fp speciálním měřicím vozem. K udržení bezpečné brzdné dráhy vozidel na komunikaci je nutné dosáhnout stanovené drsnosti povrchu vozovky, která
však při jejím překročení nežádoucí mírou zvyšuje hlučnost provozu
a opotřebení pneumatik. Cílem je proto dosáhnout optimální hodnoty.

One of important characteristics of roads, significantly affecting the
operational safety, lies in the skid resistance properties of the roadway
surface (hereinafter referred to as the SRP). In the opinion of the authors,
reaching and maintaining SRP required for tunnels has not yet been paid
such attention among Czech tunnellers which the SRP deserve. This is
due to the fact that when tunnels are being constructed, construction
aspects are dealt with first of all and less attention is paid to the fact that
a tunnel primarily a structural envelope for the underground road with
specific conditions for the assurance of safe traffic on it.
Skid resistance is the ability of a roadway surface loaded with traffic to ensure, through friction, the interaction between a moving tyre
and the roadway surface. Skid resistance characteristics are therefore
assessed on the basis of the longitudinal friction coefficient fp determined by a special measuring vehicle. It is necessary for maintaining
a safe vehicle stopping distance on the road to achieve the specified
roughness of the road surface, which, on the other hand, increases the
traffic noise and tyre wear if exceeded to an undesirable level. The
objective therefore is to achieve an optimum value.

1.2 Předpisy pro protismykové vlastnosti povrchu vozovky

Požadované protismykové vlastnosti povrchu vozovek pozemních
komunikací jsou stanoveny v rezortním předpisu Systém jakosti pozemních komunikací vydaném Ministerstvem dopravy ČR, eventuálně
jsou ještě upřesňovány ve zvláštních technicko-kvalitativních podmínkách pro jednotlivé stavby zadavatelem zakázky s odkazem na českou
technickou normu. Požadované hodnoty drsnosti vozovek (protismykových vlastností), zjištěné prostřednictvím součinitele podélného
tření, jsou v současné době stanoveny těmito předpisy, které jsou obvykle sjednány jako smluvní:
• Technicko-kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací,
kapitola 6 – Cementobetonový kryt, 2006
• ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností
povrchů vozovek, 2009
Přitom tyto předpisy nerozlišují, zda se jedná o komunikaci ve volném terénu, nebo o komunikaci, která je uzavřena v tunelu. TKP i ČSN
stanoví požadavky na protismykové vlastnosti obecně pro povrch
cementobetonového krytu (CBK) bez zohlednění specifických podmínek, kterým je vystavena vozovka v tunelech. ČSN 73 6177: 2009
vyhodnocuje naměřené hodnoty součinitele podélného tření fp přiřazením klasifikačního stupně, který nabývá hodnot od 1 do 5, přičemž stupeň 1 odpovídá nejlepším PVV a stupeň 5 nejhorším, nevyhovujícím
PVV. Pro uvedení vozovky do provozu norma požaduje dosáhnout
stupně 1 nebo 2.
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1.2 Regulations for roadway surface skid resistance properties

The required skid resistance properties of roadway surfaces are specified in ministerial regulation on Road Quality System issued by the
Ministry of Transport of the Czech Republic, or are further refined by
individual project owners in special technical specifications, with the
reference to a Czech technical standard. The values required for the road
surface roughness (skid resistance properties) determined through the
longitudinal friction coefficient are currently specified by the following
regulations, which are usually agreed upon as contractual stipulations:
• Technical and quality specifications for road construction, chapter 6
– Concrete road surface, 2006
• ČSN 73 6177 Measuring and Evaluation of Skid Resistance of
Pavements, 2009
However, These regulations do not differentiate whether the road is
located in open terrain or it is enclosed in a tunnel. Both the TQS and ČSN
specify requirements for skid resistance properties of concrete surface in
a general way, without taking into consideration the specific conditions the
surface inside a tunnel is exposed to. ČSN 73 6177: 2009 evaluates the
measured longitudinal friction coefficient values fp by assigning qualification degrees, defining the values ranging from 1 to 5, where the degrees 1
and 5 correspond to the worst (unsatisfactory) SRP, respectively. Reaching
the degree 1 or 2 is required by the standard for opening a road to traffic.
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1.3 Negativní vlivy na protismykové vlastnosti povrchu
vozovky (také v tunelu)

1.3 Negative impacts on skid resistance properties
of the roadway surface (also in a tunnel)

Jedná se především o dva faktory:
• Zkracování lhůty technologické přestávky na tvrdnutí desky
cementobetonového krytu (CBK) z důvodu snížení napjatosti
časového plánu výstavby a brzké povolení staveništního provozu
po novém CBK. Tím se připouští riziko poškození makrotextury
povrchu vozovky a snižování úrovně PVV.
• Znečištění povrchu vozovky nejprve staveništní dopravou a následně veřejným provozem, které významně snižuje úroveň PVV.
2 ZKUŠENOSTI Z VÝSTAVBY VOZOVKY TUNELU
LOCHKOV NA ÚSEKU 514 PRAŽSKÉHO OKRUHU
Tunel Lochkov je dálniční tunel se dvěma samostatnými tunelovými troubami, přičemž pravá stoupající trouba je rozšířena na třípruhovou o jízdní pruh pro pomalá vozidla. Tunel Lochkov navazuje jižním
portálem v prudkém svahu na estakádu přes údolí Berounky a Vltavy.
V těchto místech nebyl kapacitní staveništní příjezd na liniové staveniště, a proto postup stavebních prací na celém úseku musel být přizpůsoben těmto okolnostem. Při výstavbě byl pokládán CBK v pravé
troubě podstatně dříve než v levé, a proto také byl používán přednostně pro veškerou staveništní dopravu k portálu a na estakádu až do uvedení úseku do zkušebního veřejného provozu. To lze dobře sledovat na
schématu postupu výstavby a zkušebního provozu vozovky (obr. 1).
Intenzivní staveništní provoz probíhal v pravé tunelové troubě po
dobu 12,5 měsíce, kdežto ve vedlejší levé troubě probíhal jen 8 měsíců a měl charakter pouze místní dopravy uvnitř tunelu. Z toho vyplývá, že levá tunelová trouba byla zatížena staveništní dopravou
významně méně před prvním měřením podélného tření než pravá tunelová trouba.
Jak bylo později zjištěno, tato skutečnost významně snížila úroveň
PVV a vedla k problémům s předáváním vozovky objednateli.
Vzhledem k obecně známým problémům s protismykovými vlastnostmi betonových vozovek v tunelech v ČR i v zahraničí byla
v tunelu Lochkov po dohodě s objednatelem a provozovatelem ŘSD
ČR prováděna příčná makrotextura (striáž) povrchu cementobetonového krytu ocelovým koštětem. Receptura čerstvého betonu, technologie výstavby CBK i provádění striáže jeho povrchu bylo prováděno
shodně v obou tunelových rourách. Lhůty technologické přestávky na
tvrdnutí desky cementobetonového krytu byly při výstavbě dodrženy
(obr. 2, 3, 4).
lhůta
term
dny
days

Levá tunelová trouba (2PT) / Left-hand tunnel tube
betonáž CBK / casting of concrete cover
technologická přestávka / technological break
staveništní doprava / construction transport
zkušební provoz úseku 514 Pražského okruhu
trial operation of Prague City Ring Road lot 514
měření podélného tření s vyhovujícím výsledkem
longitudinal friction measurements with satisfactory
results
Pravá tunelová trouba (3PT) / Right-hand tunnel tube (three-lane)
betonáž CBK / casting of concrete cover
technologická přestávka / technological break
staveništní doprava / construction transport
zkušební provoz úseku 514 pražského okruhu
trial operation of Prague City Ring Road lot 514

datum
date

The following two factors are first of all in question:
• Reducing the duration of technological breaks required for the hardening of the concrete cover (CC) slab with the aim of reducing stresses
in the construction schedule and obtaining the permission for construction site operations on the new CC. As a result, the risk is accepted that the road surface macrostructure will get damaged and the SRP
level will be lowered.
• The road surface pollution, first by construction site transport and
subsequently by public traffic, significantly lowering the SRP level.
2 EXPERIENCE FROM THE CONSTRUCTION OF ROADWAY IN
THE LOCHKOV TUNNEL ON CONSTRUCTION LOT 514
OF THE PRAGUE CITY RING ROAD
The Lochkov motorway tunnel has two separate tunnel tubes, with the
width of the ascending right-hand tube increased by the addition of a lane
for slow moving vehicles (three-lane configuration). The southern portal
of the Lochkov tunnel, which is located on a steep slope, links a viaduct
over the Berounka and Vltava Rivers. In this area, there was no highcapacity access to the linear construction site. The progress of construction work on the entire section had therefore to be adapted to these circumstances. During the course of the construction, the concrete cover
was laid in the right-hand tube substantially earlier than in the left-hand
tube, therefore it was used by construction site transport as the preferred
access to the portal and the viaduct until the putting of the section into
trial operation. This can be easily followed in the chart for the process of
construction and trial operation of the roadway (see Fig. 1).
Intense construction site traffic in the right-hand tube lasted for 12.5
months, whilst it lasted only 8 months in the left-hand tube, where it had
only the character of local transport inside the tunnel. It follows from this
fact that the left-hand tunnel tube was burdened by construction site transport significantly less than the right hand tube before the initial measurement of the longitudinal friction.
It was found later that this fact had significantly lowered the SRP level
and had led to problems with the handing of the roadway over to the client.
Taking the generally known problems with skid resistance properties
of concrete roadways in tunnels, both in the Czech Republic and abroad,
into consideration, it was agreed with the client and the operator, the
Roads and Motorways Directorate of the CR, that transverse macrotexture (scoring) of the concrete surface was to be provided in the Lochkov

2009
3Q

2010
4Q

1Q

2Q

2011
3Q

4Q

1Q

2Q

2012
3Q

4Q

1Q

2Q

6
31
8 měsíců / 8 months

5
28
12,5 měsíce / 12.5 months

měření podélného tření s nevyhovujícím výsledkem
longitudinal friction measurements with unsatisfactory
results
měření podélného tření s vyhovujícím výsledkem
longitudinal friction measurements with satisfactory
results
Uvedení úseku 514 do zkušebního provozu
Opening construction lot 514 to traffic
Předání vozovky v tunelu objednateli
Handing the roadway in tunnel over to the client

20.9.2010
28.6.2012

Obr. 1 Schéma postupu výstavby vozovky v tunelu Lochkov a zkušebního provozu úseku
Fig. 1 The chart for the process of construction and trial operation of the section in the Lochkov tunnel
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Obr. 2 Pokládka jednovrstvého CBK v tunelu Lochkov – rozhrnování čerstvého betonu (Otakar Hasík)
Fig. 2 Laying the concrete roadway cover in the Lochkov tunnel – spreading
fresh concrete (Otakar Hasík)

Obr. 4 Vytváření příčné makrotextury (striáže) povrchu cementobetonového
krytu ocelovým koštětem (Otakar Hasík)
Fig. 4 Creating the transverse macrotexture (scoring) of the concrete cover
surface with a wire broom (Otakar Hasík)

Přesto byly při změření podélného tření a vyhodnocení PVV bezprostředně před uvedením komunikace do veřejného zkušebního provozu
naměřeny odlišné vlastnosti PVV v obou tunelových troubách. Zatímco
v málo pojížděné levé tunelové troubě změřené hodnoty PVV dosáhly
stupně 1 až 2 v celé délce a vyhověly požadovaným hodnotám, v pravé
tunelové troubě hodnoty PVV lokálně klesly až na stupeň 4 a tím nevyhověly. Dílo nebylo možno v tomto stavu objednateli předat.
Po analýze problematiky se dospělo k závěru, že v tunelu se vlivem
omezeného rozptylu výfukových plynů, velké produkce výfukových
plynů ve stoupání (podélný sklon 4 % v celé délce tunelu) a zvýšeného
obrusu pneumatik vozidel trvale vytváří na povrchu vozovky mastný
film z nečistot a zplodin spalování pohonných hmot. Zatímco
v otevřených úsecích komunikací tyto látky působením slunečního
záření degradují a vymývají se dešťovými srážkami, čili nekoncentrují se, ale rozptylují se do okolí, tak v tunelech k tomuto samovolnému
čištění nedochází. V tunelech tento film zůstává na povrchu vozovky
a významně ovlivňuje její celkovou drsnost. Již během krátké doby
(v řádu měsíců) dochází ke snižování PVV, a to mnohdy pod normovou úroveň.
Staveništním provozem a následně i veřejným provozem docházelo
k trvalému znečišťování povrchu a zhoršování hodnoty podélného tření
povrchu vozovky v pravé tunelové troubě po celé délce tunelu.
K předání vozovky objednateli se muselo v pravé tunelové troubě
dosáhnout vyhovujících PVV (alespoň stupně 3) odstraněním mastného filmu znečištění. Zhotovitel byl limitován termíny pravidelných
víkendových uzávěr tunelu pro jeho běžnou provozní údržbu.
Provedlo se několik opakovaných mytí vozovky a měření hodnot PVV
a hledala se účinná a nákladově přijatelná metoda vyčištění povrchu
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Obr. 3 Pokládka jednovrstvého CBK v tunelu Lochkov – ošetření povrchu
(Otakar Hasík)
Fig. 3 Laying the single-layer concrete roadway cover in the Lochkov tunnel
– surface treatment (Otakar Hasík)

tunnel, using a wire broom. The fresh concrete formula, the concrete
cover construction technology as well as the surface scoring procedure
were identical in both tunnel tubes. The duration of technological breaks
required for the hardening of concrete cover was maintained during the
construction (see Figures 2, 3 and 4).
Despite this fact, different SRP were measured in each of the two tunnel tubes immediately before the putting of the road into trial operation,
when the longitudinal friction was measured and the SRP were assessed.
While the SRP measured in the small traffic carrying left-hand tunnel
tube reached degrees 1 to 2 throughout its length and met the required criteria, the SRP measured in the right-hand tunnel tube locally decreased
to degree 4 and were therefore unsatisfactory. It was not possible to hand
the works in this condition over to the client.
After analysing the problems, a conclusion was drawn that a greasy
film consisting of impurities and fuel combustion products is permanently formed on the roadway surface in the tunnel due to the limited dispersion of exhaust gases, the significant production of exhaust gases in the
ascending tunnel (longitudinal gradient of 4% throughout the tunnel
length) and the increased abrasion of tyres. Whilst these matters degrade
in open road sections due to the exposition to sunlight and are washed by
rain, therefore are dispersed in the surroundings instead of getting concentrated, this spontaneous cleaning process does not take place inside
tunnels. In tunnels, this film remains sticking to the roadway surface and
significantly affects its overall roughness. The SRP start to deteriorate
during a short period of time (in the order of months), often dropping
under the level prescribed by standards.
The construction site traffic and subsequently the public traffic caused the
continual pollution of the surface and the deterioration of the roadway surface longitudinal friction value throughout the right-hand tunnel tube length.
It was necessary for handing the roadway over to the client to reach satisfactory SRP (at least degree 3) in the right-hand tunnel tube by removing
the greasy contamination film. The contractor was limited by requirements
for regular weekend closures of the tunnel for common operational maintenance. The roadway was repeatedly washed and the SRP values were measured with the aim of finding an effective cleaning method. The effective
cleaning method was found only by the fourth trial. The high-pressure
water-jetting machine on an automobile carrier that is usually used for
removing road marking lines was used for it. The machine consists of
a high-pressure water pump, a water jetting head in front of driver’s cabin
and a suction facility, which removes all loosened dirt (see Fig. 5).
3 CONCLUSIONS
The following analogy was derived from the roadway construction
conditions existing at this particular tunnel construction site: When the
concrete roadway cover was being carried out in both tunnel tubes, identical conditions, i.e. an identical concrete mix formula, identical equipment set with identical operators and identical technological break for the
concrete roadway surface ageing were maintained. For that reason even
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vozovky. Teprve čtvrtým pokusem se podařilo účinnou metodu vyčištění najít. Byla k tomu použita vysokotlaká vodní fréza na automobilovém nosiči, která se obvykle používá k odstraňování vodorovného
dopravního značení. Zařízení se skládá z vysokotlaké vodní pumpy,
tryskové hlavy před kabinou řidiče a odsávacího zařízení, které odstraní všechny uvolněné nečistoty (obr. 5).
3 ZÁVĚR

Právě z podmínek provádění vozovky v tunelu na této stavbě byla
odvozena tato analogie. Při provádění cementobetonového krytu
vozovky v obou tunelových troubách byly dodrženy shodné podmínky, tj. stejná receptura betonové směsi, stejná strojní sestava se stejnou
obsluhou, stejná technologická přestávka na vyzrání povrchu betonové vozovky, proto samotný povrch má stejné vlastnosti a příčina odlišných PVV spočívá ve znečištění staveništním a následně veřejným
provozem.
Zkušenosti z výstavby tunelu Lochkov (SOKP 514) zcela korespondují i s názory zahraničních odborníků, se kterými byla problematika
podélného tření v tunelech konzultována. Například provedené zkoušky v rakouských tunelech prokázaly, že pro naprosto identické textury
povrchu byly zjištěny zcela rozdílné úrovně PVV v tunelu a mimo
tunel [1].
Pro zhotovitele z toho vyplývá, že je žádoucí, aby s uvedenými riziky výstavby počítal a snažil se je eliminovat především udržením optimálního sledu stavebních prací:
• dokončení stavebních prací v tunelu včetně podkladních vrstev
vozovky,
• provedení krytu vozovky,
• dodržení technologické přestávky na vytvrdnutí betonu
s uzavřením tunelu pro běžný staveništní provoz,
• změření PVV podle smluvní metodiky jako jednoho z hlavních
dokladů k předání díla za cenu přerušení ostatních stavebních
nebo montážních prací; je nutno vytvořit podmínky pro měřicí
vůz, který několikrát projíždí tunelem rychlostí až do běžné provozní rychlosti v tunelu (80 km/hod),
• dokončení montáží technologické části díla a vodorovného dopravního značení s minimalizací běžného staveništního provozu.
Pro provozovatele z toho vyplývá nutnost vypracování formy údržby v tunelech, která by zohledňovala specifika tunelů – například
německý předpis [2]. Udržování protismykových vlastností povrchu
vozovky v požadovaných mezích během provozu je nutno zabezpečit
řádnou údržbou povrchu vozovky, účinným odstraňováním znečištění
speciální technologií (např. vysokotlaký vodní paprsek) a omezovat
tvořící se „film“ na vozovce k udržení požadovaných protismykových
vlastností povrchu vozovky.
Podle výše zmíněných zkušeností je vhodné, aby ještě proběhla diskuse o této problematice v odborné veřejnosti a případně došlo k úpravě
technicko-kvalitativních předpisů pro pozemní komunikace pro prostředí tunelů. K blízkým názorům dospívají i domácí autoři [3, 4].

ING. LADISLAV ŠTEFAN, Ladislav.Stefan@hochtief.cz,
ING. RADEK DRAGOUN, Radek.Dragoun@hochtief.cz,
HOCHTIEF CZ, a. s.
Recenzovali: Ing. Jan Valentin, Ing. Jiří Svoboda

Obr. 5 Vysokotlaká vodní fréza pro čištění a broušení vozovky (www.stim.cz)
Fig. 5 High-pressure water jetting machine for the cleaning and grinding of
the roadway surface (www.stim.cz)

the properties of the surface are identical, therefore the cause of the different SRP must have lied in the pollution by construction site transport
and, subsequently, by public traffic.
The experience from the construction of the Lochkov tunnel (Prague
City Ring Road lot 514) fully corresponds even with opinions of the foreign experts the longitudinal friction issue in tunnels was consulted with.
For example, tests conducted in Austrian tunnels proved that totally different SRP levels existed for completely identical surface textures inside
and outside tunnels, respectively [1].
It follows for contractors from this fact that it is advisable to allow
for the above-mentioned construction risks and make efforts to eliminate them, first of all by keeping to the following optimum sequence of construction operations:
• the completion of construction operations inside the tunnel, including the roadway base courses,
• the execution of the roadway cover,
• the unreduced concrete hardening technological break, with the tunnel closed for common construction site operation,
• the measurement of the SRP following the contractual methodology
as one of the main documents for the works handover, conducted at
the expense of suspending all other construction or installation operations; It is necessary to create conditions suitable for the measuring vehicle, running along the tunnel several times until the common operating speed (80km/h) is reached,
• the completion of the installation of the tunnel equipment and road
marking, with the common construction site traffic minimised.
It follows for contractors from this fact that a form of maintenance in
tunnels allowing for tunnel specifics must be developed – for example see
the German regulation [2]. The keeping of the skid resistance properties
of the roadway surface within the required limits during the operation
must be secured by the proper maintenance of the roadway surface by
removing the pollution using special equipment (e.g. high-pressure water
jet) and reducing the “film” forming on the surface with the aim of maintaining required skid resistance properties of the roadway surface.
According to the above-mentioned experience it is appropriate that
a discussion about these problems is held in the professional public and, possibly, the technical and quality regulations for roads in tunnel environments
are modified. Even our domestic authors arrive at similar opinions [3, 4].
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ING. RADEK DRAGOUN, Radek.Dragoun@hochtief.cz,
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VÝSTAVBA STANICE BOŘISLAVKA NA PRODLOUŽENÍ METRA V.A
CONSTRUCTION OF BOŘISLAVKA STATION
ON THE 5TH EXTENSION OF METRO LINE A
VÍT PASTRŇÁK

ABSTRAKT
V dubnu 2011 byly zahájeny práce na ražbě kaverny stanice metra Bořislavka (v průběhu výstavby s názvem Červený Vrch), která bude
součástí prodloužení stávající trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do budoucí stanice Nemocnice Motol. Článek pojednává o konstrukčním řešení stanice, horninovém prostředí, technologii ražby, způsobu pobírání dílčích výrubů, vazbách na související projekty, koordinaci s průjezdem razicích štítů traťových tunelů stanicí a betonáží definitivního ostění. Práce byly od počátku komplikovány zastižením
jiného geologického prostředí, než jaké předpokládal investor v zadání stavby. To se výrazně promítlo do doby a technologie ražby stanice.
Protože budování stanice se nachází v kritické cestě harmonogramu úseku metra V. A, vyvolala tato změna prostředí následné komplikované souběhy prací při průjezdu razicích štítů EPBS stanicí, při izolaci stanice, při betonáži definitivního ostění a vnitřních nosných konstrukcí. V článku jsou proto kromě běžných postupů nastíněny zejména problémy, které stavbu provázely, a řešení, která realizační tým přijal pro včasné, bezpečné a kvalitní dokončení díla.
ABSTRACT
April 2011 saw the excavation of the cavern for Bořislavka station (titled Červený Vrch during the construction), which will become part of the existing line extension from Dejvická station to future Nemocnice Motol station. The paper deals with the structural
design of the station, the ground environment, the tunnelling technique, the method of the work on partial headings, links to relating
projects, coordination with the passage of the running tunnels driving tunnelling shields along the station and the casting of the final
lining. The work was complicated from the very beginning due to the fact that the geological environment encountered was different
than that assumed by the project owner in tender documents. It significantly reflected itself into the station excavation duration and
technique. Because of the fact that the construction of the station lies on the critical path of the schedule for the 5th operational section of the metro Line A, this change in the environment brought about the following complicated concurrences of operations during
the passage of EPB shields along the station, during the installation of the waterproofing system and during the casting of the final
concrete lining and internal load-bearing structures. For that reason problems attending the works and solutions adopted by the realisation team for timely, safe and high quality works completion are outlined in the paper in addition to common procedures.
ÚVOD

INTRODUCTION

V současné době probíhají práce na rozšíření sítě pražského
metra. Prodlužuje se trasa A, kde je v rámci etapy V. A budována trasa ze stávající konečné stanice Dejvická směrem ke
stanici Nemocnice Motol. V prodloužení se budou nacházet
čtyři nové stanice – Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny
a Nemocnice Motol. Investorem akce je Dopravní podnik hl.
města Prahy, a. s. Obstaravatelem je Inženýring dopravních
staveb, a. s. Stavební část prodloužení dodává Sdružení metro
V.A (Dejvická – Motol), jehož členy jsou Metrostav
a. s. a HOCHTIEF CZ a. s. Vlastní stavba stanice Bořislavka
náleží k objektům, které zajišťuje HOCHTIEF CZ a. s.
Stanice Bořislavka je navržena jako jednolodní ražená stanice. Toto řešení je v pražském metru stále ještě nové.
V současné době je jedinou provozovanou raženou jednolodní
stanicí stanice Kobylisy. Bořislavka bude mít ostrovní nástupiště šířky 10,06 m a délky 100 m. Celková šířka kaverny stanice je 20 m, výška 15 m a délka včetně technologické části
193 m. Celá je umístěna pod ulicí Evropská západně od křižovatky s ulicí Horoměřická.

The work on the expansion of the metro network is currently underway. The Line A is being extended within the framework of stage V.A from the current terminal station, Dejvická,
toward the Motol hospital. The extension comprises four new
stations – Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny and
Nemocnice Motol. The project owner is Dopravní podnik hl.
města Prahy, a. s. (the Prague Public Transit Company Inc.).
The procurer is Inženýring dopravních staveb, a. s. The civil
engineering part of the extension is provided by Sdružení
metro V.A (Dejvická – Motol) consortium consisting of
Metrostav a. s. and HOCHTIEF CZ a. s. The construction of
Bořislavka station itself belongs among the structures carried
out by HOCHTIEF CZ a. s.
Bořislavka station is designed as a mined single-vault structure. This design is still new on the Prague metro network. At
the moment, the only operating mined single-vault station is
Kobylisy station. Bořislavka station will have a 10.06m wide
and 100m long central island platform. The total width of the
station cavern is 20m; its length together with the service part
amounts to 193m. The entire station is located under Evropská
Street, west of its intersection with Horoměřická Street.

GEOLOGIE

Při výběru zhotovitele projektant investora předpokládal, že
celá kaverna bude ražená v dobrotivském souvrství, které bude
zastoupeno dvěma odlišnými faciemi. Silně až středně rozpukanými skaleckými křemenci se střední pevností R2 řazenými
z hlediska tunelování do TT3 (technologická třída výrubu)
a jílovitými břidlicemi s pevností R5–R4. Mělo se jednat
o víceméně kompaktní tělesa, která jsou při ražbě stabilní
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GEOLOGY

During the procurement process, project owner’s designer
assumed that the entire cavern would be excavated through the
Dobrotiv Member, which would be represented by two different facies: extensively to medium jointed Skalec quartzite
categorised as the excavation support class TT3 and clayey
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a jsou vhodná pro budování kaverny o ploše čelby cca 230 m2.
Z hlediska tunelování Novou rakouskou tunelovací metodou
jsou řazené do tříd TT4 a TT5a. Investor předpokládal, že
59 % ražeb proběhne v TT4 a 41 % v TT5a. Ražba byla navržena v horizontálním členění s dílčím vertikálním členěním.
V takovém členění by ražba probíhala v záběrech o velkých
objemech postupně v několika výškových úrovních. Ražena
tedy měla být na české poměry neobvykle velká kaverna, ale
samotná ražba měla být v podstatě obdobná jako na jiných velkých dílech budovaných v nedávné historii, například na silničních tunelech okruhu kolem Prahy.
ZASTIŽENÁ GEOLOGIE

Ražbě stanice předcházela ražba přístupové štoly. Při přibližování se k místu, kde měla začít ražba stanice, se začalo horninové prostředí více a více odlišovat od předpokladu ze zadání. Geologie byla nakonec natolik jiná, že musely být pozastaveny v tu dobu již běžící projekční práce a bylo nutno provést
dodatečný geologický průzkum. Bylo provedeno pět horizontálních jádrových vrtů délky 25 m. Rozborem materiálu z vrtů
bylo zjištěno, že výrub bude realizován převážně ve zvětralých
jílovito - prachovitých břidlicích (typ GT4-OBz zvětralé prachovité a jílovitoprachovité břidlice s velmi nízkou až nízkou
pevností). A minimálně západní část stanice dokonce
v intenzivně tektonicky porušených jílovito - prachovitých
břidlicích (typ GT4*-OBz intenzivně tektonicky porušené prachovité a jílovitoprachovité břidlice s velmi nízkou až nízkou
pevností porušené hustou sítí trhlin). Výsledky dodatečného
geologického průzkumu doložily komplikované, složité a pro
ražbu jednolodní stanice značně nepříznivé inženýrskogeologické poměry minimálně pro první třetinu stanice. Schéma
ražby stanice muselo být zásadně změněno. Bylo navrženo
vertikální členění ražby stanice na tři štoly – pravou, levou
a střední. S tím, že každá štola se dále horizontálně dělila na
tři výškové úrovně – kalotu, opěří a dno. Opěří bočních výrubů bylo opatřeno dočasným železobetonovým dnem. Pro ražbu
metodou NRTM byla definována nová třída TT 5b s délkou
záběru 1 m. Primární ostění stanice je vyztuženo KARI sítěmi
profilu 8 mm s oky 150/150 mm ve dvou vrstvách s příhradovými výztužnými oblouky a stříkaným betonem o tloušťce
500 mm. Dočasné boční stěny levého a pravého dílčího výrubu jsou vyztuženy stejnými KARI sítěmi ve dvou vrstvách,
rámy z TH (důlní ocelová výztuž TH profilu – zvon) výztuží
a stříkaným betonem o tloušťce 300 mm. Dočasná dna jsou
z 300 mm stříkaného betonu vyztuženého KARI sítěmi
(obr. 1).
RAŽBA

Z hlediska zajištění výrubu bylo nejkomplikovanější vlastní
zahájení ražeb. Bylo možné zahájit rozrážku do levé štoly stanice, ale nebylo možné razit na pravé straně. Přímo nad pravou
stěnou stanice se totiž nachází nároží panelového domu
č. p. 603–607 z šedesátých let minulého století. Dům má jedno
podzemní a sedm nadzemních podlaží. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové panely. Podle aktualizovaných geotechnických výpočtů se část objektu nacházela v poklesové
kotlině ražby stanice. Pokud by dům nebyl nijak zajištěn, tak
by severní roh mohl poklesnout až o několik centimetrů, což
by způsobilo nepřípustný náklon domu. Aby ražba mohla být
zahájena, bylo realizováno následující opatření. Podél jižní
klenby stanice mezi jižním chodníkem ulice Evropská
a domem č. p. 603 (těsně podél chodníku) se vybudovala
podzemní plovoucí pilotová stěna. Byla tvořená 10 ks pilot
Ø 0,90 m, hlubokých 40 m (těsně pod úroveň dna stanice),

shales with the mean strength R5-R4. More or less compact
bodies were to be encountered, stable during excavation and
suitable for carrying out a cavern with the excavated cross-sectional area of about 230m2. From the aspect of the NATM
excavation, they are categorised as TT4 and TT5a classes. The
employer expected that 59% of the excavation would be carried out in TT4 class and 41% in TT5a. The excavation sequence consisting of top heading, bench and invert (the so-called
“horizontal sequence”) with partial excavation sequences consisting of sidewall drifts and a central tunnel (the so-called
“vertical sequence”). With such the sequence the excavation
would have proceeded with large-volume rounds, with headings at various height levels. It means that a cavern unusually high for Czech conditions was to be driven, but the excavation process was to be in substance similar to the excavation at
other large projects implemented in recent history, such as
motorway tunnels on the Prague City Ring Road.
GEOLOGY ENCOUNTERED

The station excavation was preceded by the excavation of an
access gallery. When the location at which the station excavation was to commence was being approached, the ground environment started to more and more differ from the assumption
of the tender documents. Geology was eventually so different
that the work on the design, which was already in full swing at
that time, had to be suspended and an additional geological
survey had to be carried out. Five 25m long horizontal cored
boreholes were carried out. It was determined by analysing the
material from the boreholes that the excavation would be realised mostly through weathered clayey-silty shales (GT4-OBz
type – weathered silty to clayey-silty shales with very low to
low strength). At least the western part of the station was even
found in intensely faulted clayey-silty shales (GT4*-OBz
type), intensely faulted silty to clayey silty shales with very low
to low strength, disturbed by a dense network of cracks. The
supplementary survey results documented the complicated and
complex engineering-geological conditions, significantly unfavourable for the excavation of the single-vault station at least in
the first third of the station length. The station excavation sequence had to be principally changed. The proposed sequence
consisted of sidewall drifts and a central tunnel (the so-called
vertical sequence), with each of the drifts further sub-divided
into three levels – top heading, bench and bottom (the so-called
horizontal sequence). The bench excavation in the sidewall
drifts was provided with a temporary reinforced concrete bottom. A new class, TT 5b, with the advance round length of 1m,
was defined for the NATM excavation. The primary lining of
the station is reinforced with KARI mesh from 8mm diameters
rods, with meshes 150/150mm, installed in two layers, with lattice girders and a 500mm thick shotcrete layer. The temporary
side walls of the left-hand and right-hand drifts are reinforced
with two layers of the same KARI mesh, with TH frames
(Toussaint-Heintzmann steel colliery support with the “top hat”
profile) and a 300mm thick shotcrete layer. The temporary bottoms are formed by 300mm thick layers of shotcrete reinforced
with KARI mesh (see Fig. 1).
TUNNEL EXCAVATION

As far as the excavation support was concerned, the excavation commencement itself was the most complicated operation. It was possible to start it by a stub driven into the left-hand
sidewall drift, but it was not possible to drive on the right-hand
side. It was because of a corner of the panel building No.
603–607 from the 1960s, located directly above the right-hand
wall of the station. The building has one basement level and
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TT 5b – zvýšený profil
TT 5b – increased-height profile

14940

Teoretický výrub 243,34 m2
Theoretical excavated area of 243.34 m2

20440

Obr. 1 Vzorový příčný řez třída TT5b
Fig. 1 Typical cross-section for TT5b class

osově mezi sebou vzdálených 1,25 m. Piloty byly betonovány
atypicky do fóliové obálky tak, aby se minimalizovaly hodnoty plášťového tření po obvodu pilot. Piloty měly přerušit
poklesovou kotlinu, aby deformace pod základy domu
č. p. 603 vlivem ražby byly minimální. Teprve poté mohlo být
přistoupeno k ražbě jižní části stanice.
Zatímco probíhalo vrtání pilot, byly zahájeny ražby první
etapy se známou geologií v úseku 1. až 13. TM (tunel metr).
Na konci přístupového tunelu, který se nacházel ve vrchlíku
budoucí stanice, se postupně v metrových záběrech měnil průřez z podkovy přístupové štoly na výsledný tvar čelby levého
a středního dílčího výrubu na výšku kaloty a opěří. Celý prostor tak připomínal trychtýř, který se otevíral doleva a klesal
dolů. Kóta dna konce rozrážky byla základní pracovní úrovní
pro ražbu stanice.
Poté pokračovala ražba stanice levým dílčím výrubem (obr. 2).
Nejdříve byly vyraženy tři záběry kaloty, následně dva záběry opěří a poté opět kalota. Po 17 m kaloty a 15 m opěří bylo
postupně uzavíráno dno levého bočního výrubu. Takto se
práce opakovaly při dodržování maximálních a minimálních
odstupů čel dílčích výrubů kaloty, opěří a dna stanovených
projektantem, či upravených na základě výsledků geomonitoringu. Po vyražení 25 m levého dílčího výrubu byla provedena další sada horizontálních průzkumných vrtů, ze kterých
vyplynulo, že i další část stanice bude ve stejných podmínkách jako začátek. Nakonec se ukázalo, že celý prostor stanice je v porušené zóně a třída TT5b byla nutná pro celou ražbu.
Po zajištění panelového domu č. p. 603–607 byla pravá strana stávajícího rozšíření postupně demolována a kaverna rozšiřována na pravou stranu. Nakonec se čelo rozrážky stanice
rozšířilo i napravo na kalotu a opěří pravého dílčího výrubu.
Při provádění rozrážky se ukázalo opatření v podobě pilotové
clony jako velice účinné. Po celou dobu ražby se náklon
objektu pohyboval hluboko pod kritickými hodnotami, kdy by
mohlo dojít k poškození objektu. Po připravení čelby i v pravé
straně stanice byla zahájena paralelní ražba pravého dílčího
výrubu opět v členění kalota, opěří, dno.
Vzhledem k nízké pevnosti hornin bylo rozpojování v čelbě
pouze strojní. Hornina byla po dobu několika hodin relativně
stabilní, ale pouze v případě, že byla bez přítoku podzemní
vody. Jakmile se v čelbě objevil přítok, byla vysoce nestabilní
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seven above-ground levels. The vertical load-bearing structures are formed by reinforced concrete panels. According to
upgraded geotechnical calculations, a part of the building was
located within the settlement trough above the station excavation. Without any stabilisation measure the northern corner of
the building could have subside by up to several centimetres,
which would have caused unacceptable tilting of the building.
The following measure was realised so that the excavation
could start: A pile wall was installed along the southern station wall, between the southern pavement of Evropská Street
and building No. 603. It consisted of 10 Ø 0.90m, 40m deep
piles (reaching just under the station bottom level), spaced at
1.25m. The concrete piles were cast atypically, into a plastic
membrane envelope, so that the pile skin friction values were
minimised. The piles were designed to interrupt the settlement
trough so that the deformations under the foundations of building No. 603 caused by the excavation were minimised. Only
then was it possible to approach the excavation of the southern
part of the station.
During the borehole drilling, the first stage of excavation
started in the section defined by tunnel chainage TM (tunnel
metre) 1 through 13, where the geology was known. At the end
of the access tunnel located at the top of the future station
crown the cross-section was changed stepwise, in 1m long
excavation rounds. It passed from the access gallery horse-shoe
profile to the final geometry following the contour of the lefthand sidewall and central drifts, with the bottom level reaching
at the end the level of the bench bottom. The shape of the whole
space was reminiscent of a descending funnel, opening to the
left side. The level of the starting tunnel stub bottom was the
basic working level for the excavation of the station.
The station excavation subsequently proceeded at the lefthand sidewall drift (see Fig. 2). Three rounds were excavated
first in the top heading; two bench excavation rounds followed
and than the excavation again continued in the top heading.
After finishing 17m of the top heading and 15m of the bench,
the closing of the left-hand drift bottom started. This process
was repeated with the maximum and minimum distances between the top heading, bench and bottom excavation faces
determined by the designer or modified on the basis of geomonitoring results. Another set of horizontal probe boreholes
was carried out after completing 25m of the left-hand sidewall
drift excavation. It followed from their assessment that even
the following part of the station would be driven through the
same geology as at the beginning. It eventually turned out that
the whole station space was located in the fault zone and excavation support class TT5b was necessary for the entire excavation.
After stabilising the panel building No. 603–607, the righthand side of the completed enlarged excavation was step-bystep demolished and the cavern was widened also to the righthand side. The excavation face of the starting stub was eventually expanded even to the right-hand side, covering the top
heading and bench of the right-hand sidewall drift. The measure in the form of the pile curtain turned out to be very effective during the work on the stub. The building tilt was deep
under critical values at which the building could suffer damage throughout the excavation period. When the excavation
face preparation had been finished even on the right-hand side
of the station, the parallel excavation of the right-hand sidewall drift commenced, again using the sequence consisting of
top heading, bench and bottom.
With respect to its low strength, the ground at the face was
disintegrated solely mechanically. The ground was relatively
stable for several hours, but it was so only in the case of no
groundwater inflows. Immediately after an inflow had appeared

22. ročník - č. 4/2013
a hrozilo neřízené vykomínování. Práce probíhaly bez komplikací v čelbách s nízkými přítoky vody až do úseku TM 45–51.
Zde byly zastiženy v kalotě nepříznivě ukloněné a hlavně
zvodnělé horniny pevnosti R4–R5, místy R6, které se na kontaktu s vodou v krátké době rozmáčely a čelba byla poté ihned
nestabilní. Bohužel v těchto místech se na povrchu nacházel
jižně nad stanicí dům č. p. 599. Aby nedošlo k deformaci podloží, muselo být přijato rychlé a technicky proveditelné řešení.
Z důvodu již probíhajících ražeb v blízkosti domu nebylo
možné použít technologii „plovoucích“ pilot, jejíž funkčnost
byla prokázána při zajištění domu č. p. 603. Jako nejoptimálnější řešení byla zvolena ražba pravého dílčího výrubu pod
ochranou horizontálního mikropilotového deštníku z 16 ks trubek 114/7 délky 12 m vrtaných pod úhlem 12°. Levý dílčí
výrub stačilo podle výpočtů zajišťovat pouze deštníkem z IBO
(injektovatelné vrtací tyče s korunkou ponechanou v masivu)
kotev injektovaných rychle tuhnoucí injektážní směsí (místo

Obr. 3 Fáze ražby celého profilu stanice
Fig. 3 Full station profile excavation phases

Obr. 2 Počátek ražby levého dílčího výrubu
Fig. 2 Beginning of the work on the left-hand drift

on the excavation face, it
became highly instable and
the danger of uncontrolled
collapsing emerged. The operations proceeded without
complications at the headings
with low water inflows up to
the TM 45-51 section. In this
section, unfavourably inclined
and, first of all, water-bearing
ground with R4-R5, locally
R6 strengths were encountered. It became mushy on contact with water and the excavation face was immediately
instable. Unfortunately, building No. 599 was located on
the surface south of the station. To prevent the sub-grade
deformations, it was necessary to adopt a quick and technically viable solution. The
technique using loose piles,
the functionality of which had
been proved when building
No. 603 was being stabilised,
could not be applied because
of the fact that the tunnelling
in the vicinity of the building
had already been underway.
The excavation of the righthand sidewall drift under the
protection of horizontal canopy tube pre-support consisting
of 16 tubes 114/7mm, 12m
long, with the drill holes inclining at 12° was selected as the
most
optimal
solution.
Regarding the left-hand sidewall drift, it was sufficient
according to calculations to
stabilise it using an umbrella
consisting of IBO anchors
(groutable drilling rods with
sacrificial bits) grouted with
rapid hardening grout (used
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Obr. 4 Ražba dna středního dílčího výrubu
Fig. 4 Central tunnel bottom excavation

jinak používaných jehel). Ražba poté probíhala v úseku cca
deseti metrů vlevo i vpravo pod ochrannými deštníky
a nepříznivé deformace se ustálily. Následující ražby již probíhaly bez dalších dodatečných úprav pro zajištění povrchových
objektů, pouze opatření záměny jehel za injektované svorníky
IBO bylo zapotřebí ještě v několika zvodněných úsecích zopakovat.
Poté, co byl dosažen dostatečný odstup levého a pravého
bočního výrubu od čelby středního výrubu, byla zahájena jeho
ražba. Nejdříve byla ze základní pracovní úrovně zhotovena
rampa na úroveň pro ražbu kaloty. Ta byla ražena v metrových
záběrech v úseku 15 m. Jednotlivé výztužné příhradové rámy
byly napojovány na již zabudované prvky pravé a levé kaloty.
Dočasné boční stěny plnily funkci přenášení napětí. Následně
se ražba v kalotě přerušila, demoličními nůžkami se vystříhal
šestimetrový takt bočních stěn na levé a pravé straně
a následně se uzavřelo dno ve dvou 3m záběrech. Pak se opět
zhotovila rampa, demontovalo se dalších 6 metrů dočasných
opěr a veškerá činnost se přesunula na dalších 6 metrů dna.
Poté se opět pokračovalo v ražbě kaloty na délku 12 m
a operace se opakovala (obr. 3).
Po dosažení optimálních vzdáleností pracovišť probíhala již
ražba na třech čelbách současně s výjimkou času, kdy se provádělo dno středního výrubu. Zde byl výrub takového rozsahu, že neumožňoval zachování průjezdného profilu k čelbě
bočních výrubů (obr. 4).
Přístupová štola, přes kterou vedla veškerá doprava materiálu do a zejména ze stanice, ústila v prostoru zařízení staveniště v ulici Kladenská. Prostor, který zde byl k dispozici,
byl velice omezený a neumožňoval zřízení dočasné deponie
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instead of otherwise applied spiles). The excavation subsequently followed in the about 10m long section on both the lefthand and right-hand sides under the protection of the umbrella
and the unfavourable deformations were stabilised. The subsequent tunnelling operations proceeded without additional modifications required for securing surface buildings; the measure
lying in replacing the spiles by grouted IBO anchors was the
only which had to be repeated in several water-bearing sections.
The excavation of the central tunnel commenced after reaching a sufficient distance of the left-hand and right-hand sidewall drift faces from it. A ramp leading from the basic working
level to the top heading excavation level was carried out first.
The top heading excavation proceeded in a 15m long section
with advance rounds 1m long. Individual lattice girders were
being connected to the previously installed support elements
of the right-hand and left-hand parts of the top heading. The
temporary side walls fulfilled the stresses transferring function. Subsequently the excavation in the top heading was suspended, a six-metre section of the side walls was cut away
with concrete demolition shears on the left-hand and righthand sides and the bottom was subsequently closed in two 3m
long rounds. Then the ramp was again carried out, next 6m of
the temporary supports were demolished and all activities
moved to the next 6 metres of the bottom. The excavation of
the next 12m long top heading section followed and the operation was repeated (see Fig. 3).
When the optimum distances between work places had been
achieved, the excavation proceeded concurrently at three headings (with the exception of the time during which the bottom
was installed in the central tunnel, where the excavation
extent was so big that it was not possible to maintain the clearance profile for the approach to the headings in sidewall
drifts) (see Fig. 4).
The mouth of the access gallery that all materials were transported through, first of all to the station, was located in the
area of the construction site facility in Kladenská Street. The
space available on this site was highly restricted and it did not
allow a temporary muck stockpile to be established there. This
fact turned out to be a very limiting restriction. All muck had
to be transported by a wheeled loader directly from the excavation face via the access gallery to be loaded on trucks and
removed from the construction site. It meant that it was necessary for the loader to carry each load of 4m3 to an average
distance of 300m to unload it to a semi-trailer and return back
to the face. However, the transport could not be carried out in
the nighttime so that noise limits were not exceeded between
22 hours and 6 hours. For that reason the length of the recess
for switchboards located in the access gallery was enlarged to
allow for stockpiling the muck excavated during the previous
night shift. The cross-section designed for the 220m long
access gallery, which was finally to serve in its lower half to
exhausting air from the future station, was sufficient only for
unidirectional mechanical transport and did not allow concurrent movement of more machines. It, for example, meant that
the transport of muck from one heading had to be suspended
when shotcrete was being applied at the other heading.
Tunnelling equipment had to be moved to the surface always
after finishing the particular operation, until at least one third
of the station excavation was finished also in the central tunnel profile. The transport of muck, concrete and other materials from the other headings had to be stopped when the equipment was being shifted from one heading to the surface.
Operations at all three headings were precisely coordinated so
that the work proceeded as fast as possible. Taking into consideration the fact that mechanical equipment was used, it was
necessary to expect that it could suffer defects from time to
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výrubu. To se ukázalo jako velice limitující omezení.
Veškerý rozpojený materiál musel být přímo z čelby převážen nakladačem před přístupovou štolu na nákladní automobily a odvážen ze staveniště. To znamenalo s každým nákladem 4 m3 jet v průměru 300 m k návěsu a 300 m zpátky
k čelbě. Doprava ovšem nemohla probíhat v noci, aby nebyly překročeny hlukové limity mezi 22–6 hod. Proto byl
v přístupové štole prodloužen výklenek pro místnost rozvaděčů tak, aby umožňoval skladování rubaniny z noční
směny. Přístupová štola délky 220 m, která měla ve své
spodní polovině nakonec sloužit pro odvětrání budoucí stanice, byla navržena v profilu, který byl pro strojní dopravu
pouze jednosměrný a neumožňoval pohyb více strojů současně. To například znamenalo, že při nástřiku betonu na
jedné čelbě musela být přerušena přeprava rubaniny z druhé
čelby. Dokud nebyla vyražena alespoň třetina stanice i ve
středním výrubu, musela být důlní technika přesunuta vždy
po ukončení dané operace na povrch. V časech přesunů strojů z jedné čelby na povrch musely být zastaveny přesuny
rozpojeného materiálu, dopravy betonu a jiných materiálů
z ostatních čeleb. Aby práce probíhaly co nejrychleji, byly
přesně koordinovány činnosti všech tří čeleb. Vzhledem
k tomu, že se pracovalo s technikou, bylo nutné počítat s tím,
že se občas porouchá. Rychlost mechaniků v odstraňování
i drobných závad typu přetržené hydraulické hadice přímo
ovlivňovala ražby, protože jakýkoli výpadek vždy rozbil
systém nasazení a výměny strojů ve všech ostatních čelbách.
To značně komplikovalo a neustále přerušovalo prováděné
práce a vedlo k značnému omezení činností na ostatních pracovištích. Tomu se zabránilo tím, že se prováděla údržba klíčových strojů hlavně preventivně. Velké množství namáhaných dílů bylo vyměněno, už když začaly jevit známky opotřebení, které byly určeny jako limitní. Na údržbě nešlo šetřit. Zdá se to jako banální, ale systém se podařilo udržet po
celou dobu ražeb v chodu a to ve výsledku ušetřilo hodně
času a nákladů (obr. 5).
DOPADY PRODLOUŽENÍ DOBY RAŽEB

V nabídce byla ražba předpokládaná v geologickém prostředí, které umožňovalo razit stanici s výrazně menším
počtem postupných dílčích kroků. Zastižená geologie si ale
vynutila minimalizovat plochy čeleb a délky záběrů, a tím
několikanásobně vzrostl počet budovaných a následně odstraňovaných dočasných konstrukcí. To vedlo k větší spotřebě
materiálu a také času. Původní harmonogram stavby předpokládal, že ražba stanice bude ukončena několik měsíců před
průchodem razicích štítů EPBS č. 609 a č. 610. Ty prováděly
ražbu traťových tunelů směrem z Motola do Dejvic a z velké
části ovlivňovaly dobu stavby celého úseku. Jakmile bylo
zřejmé, že geologická situace v celém prostoru stanice je
obdobná jako v úvodní části, a že zcela jistě nedojde
k razantnímu zlepšení směrem k zadání, bylo zjevné, že stanici nebude možné do dojezdu štítů vyrazit. To by znamenalo
buď pozastavit ražbu štítů do doby doražení stanice, což by
vedlo k prodloužení doby stavby celého úseku, nebo dokončit
ražbu pouze bočních výrubů, protáhnout v původních termínech stanicí štíty EPBS a poté nějak za chodu technologie
EPBS stanicí ražbu dokončit. Druhá metoda byla technicky
a organizačně výrazně složitější, ale umožňovala i při změněných podmínkách pro ražbu stanice dodržet původní harmonogram ražeb celého úseku. Proto byla po konzultacích se
zadavatelem stavby nakonec zvolena.

time. The speed of technicians removing even small defects of
the type of hydraulic hoses pulled apart directly affected the
excavation processes because any failure always disrupted the
system of deployment and replacement of machines at all of
the other headings. Such failures seriously complicated and
permanently interrupted the work processes and led to the significant limitation of activities at the other workplaces. This
problem was prevented by maintaining the crucial machines
first of all preventatively. Many components exposed to stress
were replaced when they started to display the manifestations
of wear that were determined as limiting ones. Savings in
maintenance were not possible. This seems to be a banal matter, but the system was successfully kept running throughout
the tunnel excavation period, which fact saved lots of time and
money in the final result (see Fig. 5).
IMPACTS OF THE EXCAVATION DURATION EXTENSION

The excavation assumed in the bid was to pass through geological environment allowing the station excavation with
a significantly smaller number of partial steps. However, the geology encountered enforced the minimisation of the excavated
cross-sectional areas and advance lengths of the headings, resulting into several times higher number of the temporary structures
to be installed and subsequently removed. It led to the higher consumption of materials and time. The original works schedule
expected that the station excavation would be finished several
months before the passage of EPB shields No. 609 and 610. The
shields drove running tunnels in the direction from Motol to
Dejvice and significantly affected the duration of the construction of the entire track section. When it started to be obvious that
the geological situation in the area of the entire station was similar to the situation encountered in the initial part and that no significant improvement approaching the tender documents would
certainly take place, it was clear that it would not be possible to
finish the station excavation in time. It would have meant either
suspending the shield drives until the station excavation was
finished, which would have meant a delay in the completion of
the construction of the entire section, or completing only in the
sidewall drifts, pulling the EPB shields along the station with the
original deadlines maintained and then finishing the station excavation with the EPB service lines still passing along the station.
The latter method was technically and organisationally much
more complicated, but it allowed for the maintaining of the original schedule for driving the entire section despite the changed

Obr. 5 Pohled na tři dílčí výruby
Fig. 5 View of three partial headings
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station excavation conditions. It was the reason why it was eventually chosen after consultations with the project owner.
MEASURES ADOPTED FOR CONCURRENT EPBM
AND NATM EXCAVATION

Obr. 6 Ražba pod ochranným bedněním – prorážka do eskalátorového
tunelu
Fig. 6 Excavation with formwork protecting service lines installed below –
breakthrough to the escalator tunnel

PŘIJATÁ OPATŘENÍ PRO SOUBĚH
RAŽBY EPBS A NRTM

Problémem souběhu ražeb NRTM ve stanici a EPBS za stanicí bylo zásobování strojů EPBS. Aby jejich ražba mohla
probíhat, musely se k nim neustále dopravovat tubingy ostění,
vedly k nim elektrické kabely s vysokým napětím, potrubí
s médii, větrací potrubí a dopravníkový pás pro odvoz rubaniny. Všechna tato vedení či doprava procházela prostorem, kde
měla probíhat ražba. V čelbě se přitom před jejím zajištěním
nesměl nikdo pohybovat, docházelo tam k aplikaci stříkaného
betonu pod velmi vysokým tlakem apod. Aby toto všechno
mohlo bezpečně fungovat vedle sebe, byla přijata celkem tři
opatření. První opatření mělo zajistit plochu, po které se po
straně stanice pohybovaly kolové dopravníky s tubingy (dále
MSV – Multi Servis Vehicle), proti sesunutí při otevření
výkopu pro ražbu dna středního dílčího výrubu. Bylo nutné
vytěžit celý zásyp v levém dílčím a pravém dílčím výrubu
v délce nevyraženého středního výrubu a nahradit jej mezerovitým betonem. Statikem byl zkrácen záběr v ražbě dna středního dílčího výrubu na 3 m. Mezerovitý beton po odkrytí na
délku 3 m dokázal přenést zatížení od MSV a nesesunul se do
středního výrubu. Tato činnost byla provedena ještě před příjezdem EPBS do stanice.
Druhé opatření mělo chránit technologická vedení
v prostoru hotových bočních výrubů před padajícími drcenými betony, výztuží a kameny při ražbě kaloty, před stříkaným
betonem a částečně tvořit opěrnou stěnu násypu z opěří do
kaloty středního výrubu. Bylo navrženo těžké posuvné ocelové bednění po obou stranách středního výrubu délky 8 m.
Bednění se postupně posouvalo tak, jak postupovala ražba
(obr. 6).
Obě opatření by ale bezpečně nefungovala bez zhotovení
dopravních řádů, pracovních postupů a příkazů závodních
a zejména bez oboustranné vstřícnosti a každodenní koordinace mezi pracovníky společností Metrostav a.s. a Hochtief
a.s. – jinde tvrdě soupeřících konkurentů. To bylo třetí a nejdůležitější opatření. Bez takové pravidelné koordinace
a přizpůsobování činností týmu ražeb stanice a ražeb EPBS na
všech úrovních by souběžné práce rychle skončily.
Všechna opatření se ukázala jako velmi účinná a potřebná.
Ražba zbytku stanice probíhala bez závažných komplikací
a provoz štítů EPBS nebyl po dobu dorážky stanice nijak
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Supplying the EPB machines posed a problem for the concurrent
NATM excavation in the station and EPB driving behind the station. Lining segments had to be continually supplied to the shields
and high tension electric cables, media carrying pipelines, ventilation tubes and the belt conveyor for the removal of muck had to
lead to the shields. All of these lines and the transport ran along the
space in which the station excavation was to continue. Nobody was
permitted to move at the heading before the excavation support
was installed because shotcrete was applied there under a very high
pressure etc. Three measures were adopted with the aim of allowing all of that to safely function concurrently. The first measure
was intended to secure the surface along which wheeled transporters carrying the lining segments (the MSV – Multi Service
Vehicles) against sliding after the excavation of the bottom in the
central tunnel commenced. It was necessary to excavate the complete backfill in the left-hand and right-hand sidewall drift throughout the length of the unexcavated central tunnel and replace it
with porous concrete. The structural engineer reduced the advance
length of the excavation of the central tunnel bottom to 3m. The
porous concrete was capable of transferring the load induced by the
MSVs and it did not slide into the central tunnel excavation after
the excavation of a 3m long section was finished. This operation
was carried out prior to the arrival of the EPB shield to the station.
The second measure was intended to protect service lines in the
space of the completed sidewall drifts against falling crashed
concrete pieces, reinforcement and stones during the top heading
excavation, against shotcrete and partly to create a retaining wall
of the embankment leading from the bench to the central tunnel
top heading. Heavy 8m-long sliding steel formwork was designed
to run along both sides of the central tunnel excavation. The formwork was shifted step by step along with the excavation proceeding (see Fig. 6).
However, the two measures would not have worked safely without developing transport orders, working procedures and orders
issued by mine managers, first of all without willingness of both
parties and everyday coordination of operations carried out by
employees of Metrostav a. s. and Hochtief a. s., who competed
hard in other places. This was the third and the most important
measure. The concurrent operations would have ended very quickly without such regular coordination and mutual accommodation
of activities of the station excavating team and the EPBS driving
team at all levels.
All of the measures turned out to be very effective and beneficial. The excavation of the remaining part of the station advanced
without serious complications and the advance rate of the EPBS
drives was not at all retarded during the finishing of the station
excavation. The excavation was successfully finished during two
months.
CASTING OF THE FINAL BOTTOM LINING
CONCURRENTLY WITH THE EPB DRIVES

Since the concurrent excavation of the work in the station and the
EPBM driving of running tunnels behind the station turned out to be
solvable, the decision was made that the procedure would be repeated even during the casting of the final lining (see Fig. 7). The
schedule according to tender documents assumed that the EPBM
drives would be finished before the commencement of the work on
the station final lining, the EPB machines and supporting service
lines would be dismantled and removed from the tunnels. The
contractor decided to start the work on the casting of the bottom
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Obr. 7 Schéma definitivního ostění
Fig. 7 Final lining chart

zpomalen. V průběhu dvou měsíců se podařilo ražbu dokončit.
BETONÁŽ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ DNA
PŘI SOUBĚHU S RAŽBOU EPBS

Protože souběh prací ve stanici s ražbou EPBS za stanicí se
ukázal jako řešitelný, bylo rozhodnuto, že bude zopakován
i při betonáži definitivního ostění (obr. 7). Zadávací harmonogram předpokládal, že před zahájením prací na definitivním
ostění stanice budou dokončeny ražby EPBS, stroje budou
demontovány a vyvezeny a technologie zajišťující jejich ražbu
bude vyklizena. Zhotovitel se rozhodl zahájit práce na betonáži definitivního ostění dna ihned po dokončení ražeb stanice, ještě v době, kdy stanicí procházel technologický proud
zajišťující činnost obou štítů EPBS. Bylo nutno proto přijít
s další úpravou postupů. Bylo potřeba zajistit, aby dopravníky MSV do stanice vjížděly pouze jedním traťovým tunelem,
v co největší části stanice jely pouze po jedné straně, pak se
rozdělily a ze stanice odjížděly již v obou traťových tunelech.
Poté bylo možné v první části stanice odtěžit provozní zásyp,
zaizolovat a vybetonovat část definitivního ostění spodní
klenby (obr. 8).
Do projektu definitivního ostění dna byly vloženy pracovní
spáry tak, aby v první polovině stanice byl zachován v levé
straně provoz kolových dopravníků MSV a zbylo zde místo na
napojení izolace a výztuže. Aby se betonová plocha pojížděná
MSV neutrhla a nesesula do stanice, byla zajištěna svislou
železobetonovou stěnou kotvenou IBO kotvami do primárního ostění dna stanice. Tím se docílilo toho, že pracovní násyp
ve stanici mohl být odtěžen a dopravní trasa vedoucí do stanice zůstala v levé části stanice zachována ve své původní výši
cca 1,5 m nade dnem. V druhé polovině stanice byla zřízena
zpevněná betonová plocha, na které se MSV rozdělily
a následně ze stanice vyjížděly již oběma traťovými tunely ke
svým štítům.
Bohužel celé to komplikoval fakt, že v první polovině stanice se nacházela sypaná sjízdná rampa zajištěná ocelovou
konstrukcí a dřevěným bedněním. To znamenalo, že celá
práce na spodních klenbách v prvních 40 m stanice musela
proběhnout bez možnosti vjezdu a výjezdu ze stanice. To bylo
riskantní zejména proto, že ve stanici musela zůstat řada strojů, se kterými nebylo v případě poruchy možno vyjet či je
nahradit záložními stroji (obr. 9).

Obr. 8 Profilace pro izolace spodní klenby
Fig. 8 Profiling for the installation of bottom waterproofing

final lining immediately after the completion of the station excavation, at the time during which the service cables supplying both EPB
shields with power were still passing through the station. It was therefore necessary to propose new modifications of the procedures. It
was necessary for the MSVs to enter the station only via one running tunnel tube, ride only along one side in as large part of the station as possible and then split their routes to depart from the station
via both running tunnels. Then it was possible in the first part of the
station to remove the operational backfill, install the waterproofing
membrane and cast a part of the final lining of the invert (see Fig. 8).
Construction joints were inserted into the final bottom lining
design in a way guaranteeing that the movement of the MSVs was
maintained in the first half of the station and a space for connecting the waterproofing membrane and reinforcing bars remained
there. The concrete surface prepared for the movement of the
MSVs was stabilised by a vertical reinforced concrete wall anchored to the primary lining of the station with IBO anchors with the
aim of preventing it from tearing off and sliding down to the station. Owing to this measure it was possible to excavate the working embankment in the station and the transportation route leading to the station remained maintained at its original level of
about 1.5m above the bottom. Hard surfaced (concrete) area was
provided in the second half of the station. The MSV routes split on
this surface and the vehicles subsequently rode to their shields
along both running tunnel tubes.
Unfortunately, all of that was complicated by the fact that the
descending ramp embankment supported by a steel structure and
a timber board was instaled in the first half of the station. It meant
that the entire work on the inverted vaults in the initial 40m of the
station had to be carried out without the possibility of entering and
exiting the station. It was risky first of all because of the fact that
many machines could not exit the station in case of a defect to be
replaced by stand-by machines (see Fig. 9).
When the anchored concrete wall installation was completed
along the first half of the left-hand transportation road for the
MSVs, waterproofing membranes, formwork and concrete reinforcement required for the construction of the initial 40m of the
final lining invert was carried to the station. In addition, all machines which had to stay in the station were subjected to thorough
inspection and all components which could threaten their functioning were replaced. It was a selection of machines necessary for
the casting of the invert, installation of concrete reinforcement and
formwork and, first of all, for excavating and disassembling the
access ramp. Then the work on removing the ramp started. The
excavated material was deposited behind the bifurcation of the
MSV routes in the rear side of the station. To make it possible, the
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Obr. 9 Izolace spodní klenby za provozu EPBS
Fig. 9 Inverted vault waterproofing installed concurrently with EPBS drives

Po zbudování betonové kotvené stěny podél první poloviny
levé dopravní cesty pro MSV byly do stanice navezeny izolace, bednění a výztuž nutné pro zbudování prvních 40 m
části spodní klenby definitivního ostění. Dále všechny stroje, které musely ve stanici zůstat, prošly důkladnou kontrolou a výměnou všeho, co by mohlo ohrozit jejich chod.
Jednalo se o stroje nezbytné pro betonáž spodní klenby,
montáž výztuže a bednění a hlavně pro odtěžení a rozebrání
přístupové rampy. Poté byla postupně rampa odtěžována
a materiál deponován za rozvětvením tras MSV v zadní části
stanice. Pro tento účel byl před tím pracovní násyp v zadní
části stanice kompletně vytěžen. Současně s těžbou příjezdové rampy byla konstrukce rozebírána tak, aby se nepoškodilo bednění stěn rampy a ocelová konstrukce rampy, které
byly také uloženy v zadní části stanice. Následně byla provedena profilace a izolace dna v prvních 40 m stanice
a v několika krocích byla postupně zabetonována spodní
klenba (bez levé části). Beton byl čerpán z přístupové štoly.
Po celou dobu nebyl možný příjezd do stanice žádným strojem a byl zajištěn pouze přístup osob pomocí lezného oddělení v obou čelních stěnách! Pracovníci byli odkázáni pouze
na to, co si ve stanici předem nechali. Její prostor byl využit
naprosto beze zbytku. Současně stále nepřerušena probíhala
doprava tubingů pomocí MSV k EPBS. Po dokončení první
etapy spodní klenby byla na ni opět postavena ocelová

Obr. 10 Montáž armovacího vozu
Fig. 10 Assembly of reinforcement installation travelling scaffold
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working embankment in the rear part of the
station was in advance completely removed. The structure was disassembled step
by step, along with the excavation of the
access ramp, so that neither the board
covering the ramp walls nor the steel structure of the ramp, which were also deposited in the rear part of the station, suffered
damage. The profiling and waterproofing
of the bottom was subsequently carried out
along the initial 40m of the station and the
inverted vault was cast in several steps
(without the left-hand part). Concrete was
pumped from the access gallery. Access to
the station was impossible for each machine throughout the work duration and the
access was ensured only for persons, via
ladder compartments provided at both front
walls! Workers depended solely on the
things they left in the station in advance.
The station space was completely used.
The transport of lining segments by the MSVs to the EPB shields continued without interruption. When the first stage of the
invert had been finished, the steel structure of the access ramp
was again erected and was filled with an embankment. Then the
standard entry to the station was restored and inverted vaults in
the vacated part of the initial half of the station were completed.
Subsequently, after the completion of the driving of running
tunnels, the transportation routes for EPB shields were dismantled and the casting of the bottom in the station proceeded in
compliance with original plans, covering the entire station
width. Owing to the application of this measure about 1/3 of the
station bottom was successfully cast over the framework of original plans, still with the EPBM drives running (see Fig. 10).
CASTING OF STATION VAULTS CONCURRENTLY WITH
CASTING INTERNAL LOAD-BEARING STRUCTURES
OF THE STATION

Immediately after the completion of the casting of the station
bottom in its initial half, the assembly of the reinforcement installation travelling scaffold and the waterproofing membrane installation scaffold commenced between the ramp end and the half of
the station. The scaffolds covered the whole width of the vault.
They were 6m long and 10m long for the installation of waterproofing and installation of reinforcement, respectively. The
assembly was carried out in the underground cavern, mostly manually, using only
a telescopic manipulator boom. The minimalist construction site facility in
Kladenská Street did not allow any preassembly on the surface. The casting of the
bottom in the second half of the station proceeded concurrently with the assemblies.
When the assembly of the reinforcement
installation scaffold had been finished, it
was used for the installation of the waterproofing system on vaults above the access
ramp, which was carried out concurrently
with the assembly of the waterproofing
membrane installation scaffold and the
completion of the bottom casting operations. When the installation of the waterproofing along the initial four ten-metre long
sections of the vaults of the total number of
twenty was finished and the installation of
reinforcement of these vaults was completed,
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konstrukce přístupové rampy, která byla vyplněna násypem.
Poté byl obnoven standardní vjezd do stanice a byly dokončeny spodní klenby v uvolněné části první poloviny stanice.
Následně byly, po dokončení ražeb traťových tunelů,
demontovány dopravní trasy pro EPBS a betonáž dna ve stanici již probíhala podle původních plánů na celou šíři stanice. Pomocí tohoto opatření se podařilo vybetonovat nad
rámec původních plánů cca 1/3 dna stanice ještě za provozu
technologie EPBS (obr. 10).
BETONÁŽ KLENEB STANICE V SOUBĚHU S BETONÁŽÍ
VNITŘNÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STANICE

Jakmile byla dokončena betonáž dna stanice v její první
polovině, byla mezi koncem rampy a polovinou stanice
zahájena montáž armovacího a následně izolatérského lešení. Jednalo se o pojízdná lešení na celou šíři klenby a délky
pro izolace 6 m a pro armování 10 m. Montáž probíhala až
v podzemní kaverně převážně ručně pouze pomocí teleskopického manipulátoru. Minimalistické zařízení staveniště
v Kladenské ulici neumožňovalo žádnou předmontáž na
povrchu. Zároveň s tím probíhalo armování a betonáž dna ve
druhé polovině stanice. Po dokončení montáže armovacího
lešení z něj byla zahájena montáž izolace kleneb nad přístupovou rampou v souběhu s montáží izolatérského vozu
a dokončováním betonáží dna. Po zaizolování prvních čtyř
desetimetrových sekcí kleneb z celkem dvaceti ve stanici
a po vyarmování těchto kleneb byla pod výtahovou šachtou
zahájena montáž bednicího vozu délky 10 m. Kvůli úzké větrací štole, která sloužila jako přístupová, nebylo možné do
stanice navážet větší předmontované díly a montáž probíhala prakticky kompletně v podzemí. Při montáži bylo bednění
zavěšeno z ohlubně výtahové šachty na 4 tyčích průměru
32 mm a délky 20 m. Celková hmotnost bednění byla 140 t.
Pro montáž byl ve stanici použit jeřáb o nosnosti 40 t
a teleskopický manipulátor. Nutno zdůraznit, že i při této
činnosti neustále probíhala montáž izolace a výztuže kleneb.
Vše bylo komplikováno jedinou jednosměrnou přístupovou
štolou do stanice a obtížně průjezdným montážním pracovištěm bednění. Nicméně práce nebyly nikdy přerušeny
a všechna pracoviště se podařilo udržet v chodu
v nepřetržitém 24hodinovém režimu (obr. 11).
Po dokončení bednění byly zabetonovány první 4 klenby,
které byly vyšší než ve zbytku stanice. Forma musela být
schopna najet nad přístupovou rampu, která stále sloužila
pro dopravu. Poté bylo bednění zavěšeno na jednu
z hotových kleneb a předěláno na nižší profil. Pak následovala betonáž zbývajících 16 bloků. Bohužel termín pro
dokončení byl tak napjatý, že bylo nutné přístupovou rampu
do stanice demontovat již po dokončení klenby č. 8 a na
jejím místě začít pod hotovými klenbami betonovat vnitřní
nosné konstrukce čtyřpatrové budovy vestavěné do kaverny
stanice. Původní plán počítal s tím, že rampa bude demontována až po dobetonování kleneb a hlavně po rozebrání
a odvezení bednicího vozu ze stanice. To značně zkomplikovalo dopravu materiálu do stanice, neboť pro návoz materiálu bylo možné požívat pouze v nočních hodinách vždy jen
jeden z budovaných traťových tunelů metra, kde bylo umístěno nákladní auto a svislá dopravní cesta se nacházela cca
300 m od stanice. Beton byl do bednění čerpán z přístupové
štoly přes dvě čerpadla na vzdálenost cca 200 m (obr. 12).

Obr. 11 Armovací a bednicí vůz
Fig. 11 Reinforcement installation travelling scaffold and travelling formwork

the assembly of the 10m long travelling tunnel formwork started
beneath the lift shaft. Because of the narrow ventilation gallery
serving as an access gallery it was not possible to transport larger
pre-assembled components to the station and the assembly was
carried out virtually completely in the underground. During the
assembly the formwork was suspended from the lift shaft pit by
four 32mm-diameter, 20m long rods. The total weight of the
formwork amounted to 140t. The assembly in the station was carried out using a 40t-capacity crane and a telescopic manipulator
boom. It is necessary to place stress on the fact that the installation of the waterproofing system and the reinforcement of vaults
continually proceeded even during the assembly operations.
Everything was complicated by the existence of only one unidirectional access gallery leading to the station and the formwork
assembly workplace, which was difficult to pass along.
Nevertheless, the operations were never interrupted and all workplaces were successfully kept running in continuous round-theclock operation (see Fig. 11).
When the formwork had been completed, initial 4 vaults,
which were higher than vaults in the remaining part of the station, were cast. The formwork had to be capable of straddling
the access ramp still serving to transportation. Then the formwork was suspended from one of the completed vaults and
was modified to satisfy the lower profile. The casting of the
remaining 16 blocks followed. Unfortunately, the completion
deadline was so tight that it was necessary to dismantle the
station access ramp early, after the completion of vault No. 8
and, in its location, to commence the casting of internal loadbearing structures of the four-floor building built in the station cavern, under the completed vaults. The original plan
expected that the ramp would be dismantled after the completion of the casting of the vaults and, first of all, after the travelling formwork dismantling and removing from the station.
This plan significantly complicated the transport of materials
to the station because it was possible to use only one of the
running metro tunnels being constructed for the transport of
materials during night shifts. The truck stood in this tunnel
and the vertical transport route was located at a distance of
about 300m from the station. Concrete was pumped behind
the formwork from the access gallery via two pumps to the
distance of about 200m (see Fig. 12).
AUGUST 2013 STATE

Despite all problems resulting from the extreme concurrence
of work operations, the casting of the station cavern vaults was
successfully finished two days ahead of the contractual schedule. August 2013 saw the completion of the dismantling of the
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Obr. 12 Výztuž čelní stěny s eskalátorovým tunelem
Fig. 12 Reinforcement of the front wall with the escalator tunnel

Obr. 13 Betonáž vnitřních nosných konstrukcí
Fig. 13 Casting of internal load-bearing structures

STAV V SRPNU 2013

vaults formwork, the casting of the platform and about 90 percent of internal load-bearing structures (see Fig. 13).

I přes všechny problémy vyvolané extrémním souběhem prací
se podařilo dokončit betonáž kleneb kaverny stanice s dvoudenním předstihem proti smluvnímu harmonogramu. V srpnu
2013 byla dokončena demontáž bednění klenby, betonáž nástupiště a cca 90 % vnitřních nosných konstrukcí (obr. 13).
ZÁVĚR

Základní změna v zastižených geologických poměrech
dotčeného území, které byly značně odlišné proti plánům ze
zadávací dokumentace, způsobila velké prodlení v počátku
ražby. Nejdříve bylo nutné vyčkat na výsledky dodatečného
geologického monitoringu a až poté znovu zahájit projektování
technického řešení ražby. Samotné razicí práce byly
v náročnější geologii pochopitelně rovněž významně delší, než
předpokládal harmonogram. Ale díky mimořádnému nasazení
všech pracovníků a pomocí všech přijatých opatření byla stanice vyražena bez negativních vlivů na své okolí, bez mimořádných událostí a hlavně bez úrazů. Ale skluz z ražeb donutil zhotovitele při betonáži kleneb a vnitřních nosných konstrukcí jít
až na samou hranici možných souběhů prací a stanici doslova
přeplnit lidmi, technikou a materiálem. Denně bylo nutné operativně řídit kdo a kde bude pracovat, v jakém pořadí a jak se
k němu dostane materiál. Ale díky tomu se postupně podařilo
úplně eliminovat značné prodloužení doby ražeb a stanice směřuje k dokončení v souladu s harmonogramem stavby.
ING. VÍT PASTRŇÁK, Vit.Pastrnak@hochtief.cz,
HOCHTIEF CZ, a. s.
Recenzovali: Ing. Otakar Hasík, Ing. Pavel Prajzler

CONCLUSION

The fundamental change in the geological conditions encountered in the area of operations, which significantly differed from
the plans contained in tender documents, caused a big delay at
the beginning of the tunnelling operations. It was first of all
necessary to wait for the results of supplementary geological
monitoring. Only then was it possible to resume the work on the
design for the technical solution to the excavation. The tunnelling operations themselves were naturally also significantly longer in the more demanding geology than the schedule expected.
Nevertheless, owing to the extraordinary efforts of all workers
and all adopted measures, the station was excavated without
negative impacts on its surroundings, without extraordinary
events and, first of all, without injuries. But the delay suffered
during the tunnel excavation forced us to go to the very limit of
possible concurrences of work operations during the casting of
vaults and internal load-bearing structures, with the station literally congested with people, equipment and materials. It was
daily necessary to operatively manage who and where people
would work, in which sequence and how materials would get to
them. But it was owing to this system that we managed to completely eliminate the significant increase in the station excavation duration and the station is heading towards the completion in
accordance with the works schedule.
ING. VÍT PASTRŇÁK, Vit.Pastrnak@hochtief.cz,
HOCHTIEF CZ, a. s.
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DVOUKOLEJNÉ TUNELY PRODLOUŽENÍ TRASY METRA V.A
DEJVICKÁ – MOTOL, RAŽBY A DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ
DOUBLE-TRACK TUNNELS ON THE 5TH EXTENSION
OF METRO LINE A DEJVICKÁ – MOTOL;
EXCAVATION AND FINAL LINING
GOTTLIEB BLAŽEK

ABSTRAKT
Příspěvek popisuje část prodloužení trasy metra V.A, která byla vyražena klasicky NRTM (Novou rakouskou tunelovací metodou)
v souladu se zadávacím projektem. Zásadním důvodem pro návrh dvoukolejného tunelu bylo dispoziční řešení stanice Nemocnice Motol
(boční nástupiště) a úsporné řešení navazujících obratových tunelů (osová vzdálenost kolejí 4,5 m). Dalším rozhodujícím důvodem bylo
zastižené geologické prostředí a profily a délky dvoukolejných tunelů. To jsou předpoklady pro efektivní nasazení NRTM. Předpokládané
deformace na povrchu v poklesové kotlině proběhly, ale v nezastavěné oblasti nezpůsobily žádné sekundární škody. Jedná se o dva úseky
stavby. Prvním úsekem je tunel obratových kolejí, ležící západně od konečné stanice Nemocnice Motol. Druhým úsekem jsou dvoukolejné
tunely mezi stanicí Nemocnice Motol a startovací šachtou na ZS BRE1 (zařízení staveniště Břevnov 1) na Vypichu. Tunel obratových kolejí
částečně probíhá pod lesem, který je součástí územního systému ekologické stability (ÚSES). Dalším zajímavým úsekem bylo prvních zhruba 80 m dvoukolejného tunelu raženého směrem ze stanice Nemocnice Motol ke startovací šachtě ZS BRE1. Na opačném konci dvoukolejného tunelu, v místě zaústění přístupové štoly Kateřina, stojí za zmínku vydatnost přítoků podzemních vod. Zmíněna bude rovněž problematika ražby vzduchotechnické štoly probíhající pod ulicí Kukulova. Postupy ražeb, členění výrubu a geologické anomálie vedly k mnohdy
radikálním změnám jištění profilu.
ABSTRACT
The paper describes the part of the 5th extension of Prague metro line A (the so-called “Metro V.A) which was driven classically
using the NATM (the New Austrian Tunnelling Method), in compliance with the tender design. The fundamental reason for the double-track tunnel design was the layout of Nemocnice Motol station (side platforms) and the economic solution to the linking dead-end
tail tracks (track centre distance of 4.5m). The other decisive reason was the geological environment encountered and the profiles and
lengths of double-track tunnels. All of that formed conditions for the application of the NATM. The anticipated deformations on the
settlement trough surface passed off, but they did not cause any secondary damage in the unbuilt area. Two sections of the project are
in question. The first section comprises the dead-end tail tracks located west of Nemocnice Motol (Motol Hospital) terminal station.
The second section contains double-track tunnels between Nemocnice Motol station and the launching shaft on ZS BRE1 (Břevnov 1
construction site) in the area of Vypich intersection. The tunnel for the dead-end tail tracks runs partially under a wood, which is part
of the Territorial System of Environmental Stability (TSES). Another interesting section was the initial, about 80m long, section of the
double-track tunnel driven in the direction from Nemocnice Motol station toward the launching shaft on construction site ZS BRE1.
Regarding the opposite end of the double-track tunnel, the location of the connection of Kateřina access tunnel, there is the groundwater yield worth mentioning there. The problems of the driving of the ventilation gallery running under Kukulova Street will also be
mentioned. Excavation procedures, excavation sequences and geological anomalies led to numerous radical changes in the excavation support system.
1 ÚVOD

1 INTRODUCTION

Následující článek popisuje stavbu prodloužení trasy metra
V.A Dejvická – Nemocnice Motol pouze z pohledu zhotovitele a jeho
zkušeností při realizaci na stavbě. Předchozí úvahy vedoucí ke zvolenému konstrukčnímu řešení leží v kompetenci projektanta a nejsou
předmětem tohoto příspěvku. Zde je nutno odkázat na předcházející
články v časopise Tunel – [1], [2] a [3] Tento příspěvek se soustřeďuje na zajímavosti a anomálie v průběhu ražeb, výběr postřehů
a zkušeností zhotovitele a představení technologie výstavby definitivního ostění. Z hlediska koncepce stavby je článek pouze doplňkem
předchozích publikovaných informací.

The following paper describes the construction of the 5th extension of
Prague metro Line A (Metro V.A) from Dejvická station to Nemocnice
Motol station only from the point of view of the contractor and his experience during the work on the construction. Preceding deliberations leading to the selected structural solution lie within the competency of the
designer and are not part of this paper. It is necessary at this point to refer
to previous papers in TUNEL journal – Ref. 1, 2 and 3. This paper is
focused on interesting things and anomalies encountered during the
excavation, a selection of observations and experience of the contractor
and the introduction of the final lining construction technique. From the
aspect of the construction concept, the paper is only supplementary to the
previously published information.

2 VŠEOBECNÝ POPIS SITUACE
2.1 Situování dvoukolejných tunelů

Dvoukolejné tunely na prodloužení trasy metra V.A Dejvická –
Nemocnice Motol podcházejí nezastavěné oblasti, což dovoluje
vznik hlubší poklesové kotliny nad konvenčně raženým profilem.
Dvoukolejné tunely ústí z obou stran do hloubené stanice
Nemocnice Motol, která dopravně obsluhuje stejnojmennou fakultní
nemocnici. První část dvoukolejných tunelů v délce zhruba 750 m

2 GENERAL DESCRIPTION OF THE LAYOUT
2.1 Location of double-track tunnels

Double-track tunnels on the 5th extension of Metro Line A between
Dejvická and Nemocnice Motol stations run under unbuilt areas.
A deeper settlement trough above the conventionally excavated profile is therefore permissible.
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Hloubená stanice Nemocnice Motol
Nemocnice Motol cut-and-cover station

EPBS ražby / EPBS drives

Montážní komora / Assembly chamber
Startovací šachta
Launching shaft
Vzduchotechnická štola
Ventilation gallery

Dvoukolejný tunel / Double-track tunnel

Přístupová štola Kateřina
Katerina access gallery

Obr. 1 Dvoukolejný tunel Vypich – Motol
Fig. 1 Vypich – Motol double-track tunnel

leží mezi startovací šachtou ZS BRE1 na Vypichu a stanicí
Nemocnice Motol. Tunel podchází zatravněné a zalesněné plochy
motolského svahu (obr. 1).

The double-track tunnels are connected from both sides to the cutand-cover Nemocnice Motol station. This station provides transportation services for the university college hospital of the same name,
i.e. Nemocnice Motol. The first part of the double-track tunnels at the
length of about 750m is located between the launching shaft ZS BRE1
2.2 Situování tunelu obratových kolejí
in Vypich area and Nemocnice Motol station. The tunnel passes under
Druhá část dvoukolejných tunelů, délky zhruba 408 m, sloužící
grass-covered and wooded areas (see Fig. 1).
jako tunel odstavných a obratových kolejí, leží mezi stanicí
2.2 Location of the tunnel for dead-end tail tracks
Nemocnice Motol a stavební jámou KU1 (Kukulova 1). Tento tunel
The other, about 408m long, part of the double-track tunnels, serving
podchází částečně les, který je součástí ÚSES (obr. 2).
as a tunnel for dead-end tail and stabling tracks, is located between
Stavební jámou ZS KU1 (zařízení staveniště Kukulova 1) končí
Nemocnice Motol station and construction pit KU1. This tunnel runs
prodloužení trasy metra V.A. V případě dalšího prodloužení trasy až
partially under a wood which is part of the TSES (see Fig. 2).
na letiště Ruzyně je tato jáma plánována jako startovací jáma pro
The 5th extension of Metro Line A ends at construction pit ZS KU1
pokračování ražeb.
Zaústění tunelu do stanice Nemocnice Motol je velice mělké,
(Kukulova 1 site arrangement). In the case of further extending the
neboť je tato stanice v podstatě stanicí povrchovou, stavěnou
Line A up to the Ruzyně airport, this construction pit is planned to
v hloubené stavební jámě. Mělké a pozvolné zahloubení tunelu
become a launching pit for the continuation of tunnelling operations.
v podélném směru přineslo při realizaci určitá překvapení, která
The connection point of the tunnel to Nemocnice Motol station is at
nebyla v zadávací dokumentaci známa z důvodu nepřístupnosti do
a very shallow depth because this station is in substance an at-grade
structure, which is built in
an open pit. The shallow
and gradually increased
depth of the tunnel in the
longitudinal direction brought certain surprises during
the work, which were not
contained in the tender
Ražený tunel
Mined tunnel
design because of the
Stavební jáma
impossible access to the
Construction pit
protected woods for carryHloubený tunel
Cut-and-cover tunnel
ing out the EG survey.
Approximately 190m behind Nemocnice Motol staOdvodňovací štola
tion, the surface above the
Drainage gallery
tunnel is modelled by
depressions, the bottoms of
which practically touch the
tunnel vault. The root systems of mighty oaks groObr. 2 Tunel obratových kolejí Motol – stavební jáma na ZS KU1
wing in this area reached
Fig. 2 Tunnel for Motol dead-end tail tracks – construction pit on ZS KU1 site
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chráněného lesa pro provedení IG průzkumu. Zhruba 190 m za stanicí Nemocnice Motol je povrch nad tunelem profilován depresními
prohlubněmi, které se prakticky dotýkají klenby tunelu. Mohutné
duby rostoucí v tomto prostoru zasahovaly svým kořenovým systémem do tunelové roury. Jakoukoliv realizací tunelářského díla by
byly tyto stromy ztracené. Z hlediska klasické ražby, místy
s nadložím mezi 50 cm až jedním metrem, bylo dílo prakticky neproveditelné.
Po předložení dvou alternativních návrhů: stavba tunelu pod
ochranou želvy, nebo stavba tunelu v otevřené stavební jámě, se
investor po delší technicko-ekonomické rozvaze rozhodl pro stavbu
tunelu v otevřené stavební jámě.
Úsek raženého tunelu obratových kolejí se v důsledku popsané
situace zkrátil na 218 m.
3 POSTUPY RAŽEB
3.1 Přístupová štola Kateřina, montážní komora
a dvoukolejný tunel

Hlavní podmínkou pro dodržení základních termínů postupu
výstavby byl včasný začátek ražeb zeminovými štíty. Včasná montáž
razicího stroje je však podmíněna včasným dokončením takzvané
montážní komory. Montážní komora je součástí dvoukolejného tunelu, který v úseku prvých zhruba 70 m slouží jako prostor pro montáž
razicího stroje.
Proto bylo nezbytně nutné do Vánoc 2010 předat montážní komoru a s celou razicí technikou opustit prostor ražeb. Tento cíl byl nejen
splněn, ale zhotovitel stačil ještě vyrazit k termínu předávky celkově
200 m dvoukolejného tunelu směrem ke stanici Nemocnice Motol.
Těmto pracím předcházela ražba přístupové štoly Kateřina na ZS
BRE 1, sloužící k obsluze jak strojních ražeb, tak i ražeb klasických s následnou realizací definitivního ostění.
Přístupová štola Kateřina má délku 165 m a příčnou plochu výrubu 38 m2. Ražba byla výrazně zpomalena silnými výrony podzemní
vody na bázi pískovců, která se postupně s úpadní ražbou dostala do
prostoru kaloty a později až do klenby. Silné výrony vody musely být
systematicky drenovány, aby nevyplavovaly stříkaný beton.
Vydatnost výronů vody dosahovala v prostoru zaústění do dvoukolejného tunelu množství 6 až 8 litrů za vteřinu. Než byly čerpané
vody odvedeny do kanalizace, procházely kaskádou sedimentačních
jímek a závěrečnou neutralizační stanicí fungující na principu obohacení vody kysličníkem uhličitým.
Z rozrážky v prostoru zaústění přístupové štoly do vlastního dvoukolejného tunelu byly zahájeny ražby střídavě oběma směry.
Dvoukolejný tunel je navržen zásadně s uzavřenou protiklenbou
o celkové průměrné ploše výrubu kolem 90 m2 (obr. 3).
3.2 Tunel obratových kolejí

Ražba ze stavební jámy na ZS KU1 směrem ke stanici Nemocnice
Motol byla zahájena v polovině ledna 2011 (obr. 4). Zpočátku ražba
horizontálně členěného profilu, s průměrnou plochou výrubu rovněž
kolem 90 m2, probíhala bez problémů.
Kolem tunelového metru (TM) 65 vykazovaly konvergence
a sedání na povrchu hodnoty překračující varovný stav mezní přijatelnosti. Na TM 65 došlo k nadměrnému geologicky podmíněnému
nadvýlomu. Zastižená geologie byla nepříznivá, na jižní straně tunelu se začaly tvořit v primárním ostění trhliny. Tunel vykazoval torzní deformace. Zastižená geologie: jílovce a prachovce, šedé až světle hnědošedé, nesoudržné, silně až tence laminované s vložkami
zvětralých a polámaných křemenců. Hrozilo nebezpečí nestabilní
čelby. Po zvážení situace bylo na základě doporučení rady monitoringu rozhodnuto o dalším postupu ražby pod ochranou mikropilotového deštníku.
Zhotovitel Hochtief zvolil systém mikropilot ROBIT o průměru
roury 143 mm. Systém sestává z vnitřní pilotní vrtné hlavy nasazené
na závitových vrtných tyčích a z vnější příklepem tažené roury.

Obr. 3 Pohled do dokončeného primárního ostění dvoukolejného tunelu krátce
před předávkou
Fig. 3 View of the completed primary lining of the double-track tunnel shortly
before the assembly chamber handover

into the tunnel tube profile. These trees were to be lost during the realisation of any tunnel. The tunnel with the overburden height varying
between 50cm and 1 metre was practically non-viable for classical tunnelling methods.
After receiving two alternative proposals: cover-and-cut tunnelling
or the construction of the tunnel in an open trench, the project owner
decided after a longer technical-economic consideration that the tunnel
would be built in an open trench.
The length of the mined section of the tunnel for dead-end tail tracks
was reduced to 218m as a result of the above-mentioned situation.
3 TUNNELLING PROCEDURES
3.1 Kateřina access tunnel, assembly chamber
and double-track tunnel

The main condition for meeting the basic deadlines of the project
schedule was the timely commencement of the driving with EPB shields. However, timely completion of the assembly chamber is
a condition for the timely assembly of a tunnelling machine. The
assembly chamber is part of the double-track tunnel, which serves in
the initial section of about 70m as the space for the assembly of the
full-face tunnelling machine.
It was therefore necessary to hand the assembly chamber over before Christmas 2010 and to vacate the space for EPBS driving with all
excavation equipment. This objective was not only met, but the contractor in addition managed to excavate approximately 200m of the
double-track tunnel toward Nemocnice Motol station before the handover deadline. These operations were preceded by the excavation of
Kateřina access tunnel at ZS BRE1, serving to the operation not only
of the mechanical drives, but also classical drives followed by the
installation of the final lining.
Kateřina access tunnel is 165m long and the excavated cross-sectional area amounts to 38m2. The excavation rate was significantly reduced due to high inrushes of groundwater from the sandstone base,
which gradually moved with the downhill excavation, proceeding up
to the top heading and later up to the vault level. The high water inrushes had to be systematically drained away so that shotcrete was not
washed out.
The yield of water flowing to the space of the connection to the
double-track tunnel reached up to 6 to 8 litres per second. Before being
discharged to a public sewer, the pumped water passed through
a cascade of sedimentation tanks and a terminal neutralisation station,
working on the principle of enriching water with oxygen.
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Obr. 4 Pohled do stavební jámy KU1(Kukulova 1)
Fig. 4 View down KU1 (Kukulova) construction pit

Tažená roura nerotuje, ale má na hlavě ztracený otočný vrtný korunkový prstenec. Propojení mezi vrtným prstencem a pilotní hlavou je
bajonetovým uzávěrem (obr. 5, 6).
Mikropilotový deštník byl použit v klenbě v rozsahu 10 až
14 hod. Délka mikropilot byla 12 m. Krok záběrů byl dlouhý
8 m, přesah mikropilot 4 m. Délka jednotlivého záběru při
ražbě byla 1 m (obr. 7).
Nasazení mikropilotového deštníku se projevilo příznivě.
Konvergence a deformace se ustálily. Práce pod mikropilotovým
deštníkem byly provázeny předstihovými geologickými vrty
a geomonitoringem. Poruchové pásmo se zhoršenou geologií

Obr. 6 Systém ROBIT – vrtná pilotní hlava s bajonetovým uzávěrem
Fig. 6 ROBIT system – pilot drilling head with the bayonet closure

Obr. 7 Pohled do tunelu raženého pod ochranou mikropilotového deštníku
Fig. 7 View down the tunnel driven under the protection of canopy tube
pre-support
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Obr. 5 Systém ROBIT – prstencové korunky s unašečem navařené na mikropilotové rouře
Fig. 5 ROBIT system – ring bits with the catcher welded to the micropile tube

From the intermediate point-of-attack located in the area of the access
tunnel connection to the double-track tunnel itself, the tunnel excavation commenced alternately in both directions. A closed invert with the
total average excavated cross-sectional area of about 90m2 is designed
as a matter of principle for the double-track tunnel (see Fig. 3).
3.2 Tunnel for dead-end tail tracks

Tunnelling from construction pit ZS KU1 toward Nemocnice Motol
station commenced in mid-January 2011 (see Fig. 4). At the beginning, the excavation with the average excavated cross-sectional area of
around 90m2, proceeded without problems, using the top heading,
bench and invert sequence (the so-called “horizontal sequence”).
Around the tunnel chainage 65m (TM 65), convergences and the
surface settlement exhibited values exceeding the warning state determined for the ultimate acceptability level. An excessive geologically
conditioned overbreak happened at TM 65. The geology encountered
was unfavourable; cracks started to develop in the primary lining on
the southern side of the tunnel. The tunnel exhibited torsion deformations. The geology encountered comprised grey to light-brown-grey,
incoherent, thickly to thinly laminated claystone and siltstone with
interlayers of weathered and fractured quartzite. There was the threat
of an instable face there. After assessing the situation, the decision
was made on the basis of the Monitoring Board recommendation that
tunnelling would proceed under the protection of canopy tube presupport.
The contractor, Hochtief a. s., chose the ROBIT micropile system
with the tube diameter of 143mm. The system consists of an internal
pilot drill head installed on threaded drifter rods and an external tube
pulled ahead by means of percussion. The tube does not rotate during
the pulling operation, but it has a sacrificial rotary ring at the front
end. The drilling ring is connected with the pilot head by means of
bayonet coupling (see Fig. 5, 6).
The canopy tube pre-support was installed along the circular vault
segment ranging from 10 to 14 hours. The tubes were 12m long. The
advance rounds were 8m long and the tubes overlapped the next array
by 4m. The excavation round length was 1m (see Fig. 7).
The effect of the application of the canopy tube pre-support was
favourable. Convergences and deformations got stabilised. The work
under the canopy tubes was preceded by advance geological drilling
and geomonitoring. The fault zone with worsened geology accompanied the tunnelling processes up to TM130. During the subsequent
advance rounds, the supplementary excavation support means were
reduced to forepoling. The tunnel excavation reached chainage TM
218, where the cut-and-cover tunnel started and the construction
trench for which had not been carried out yet.
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3.3 The double-track tunnel counter-heading

Obr. 8 Počátek protiražeb dvoukolejného tunelu z Motola na Vypich
Fig. 8 Commencement of the double-track tunnel counter-heading from
Motol to Vypich

doprovázelo ražbu až do TM 130. V dalším postupu se omezily
doplňkové prostředky zajištění výrubu na systémové jehlování.
Tunel byl doražen až do staničení TM 218, tj. začátku hloubeného
tunelu, jehož stavební jáma ale v té době ještě nebyla provedena.
3.3 Protiražby dvoukolejného tunelu

Dne 22. 6. 2011 byla zahájena protiražba dvoukolejného tunelu ze
stanice Nemocnice Motol směrem ke startovací jámě ZS BRE1 (obr. 8).
V prvém úseku protiražeb podchází tunel sesuvné pískovcové
bloky s puklinami vyplněnými sekundárními naplaveninami. Nad
tunelem se nevytváří přirozená horninová klenba. Ostění tunelu
je zatíženo plnou vahou nadloží (obr. 9).
Nadměrné deformace byly registrovány již před zarážkou tunelu na severní pilotové stěně zajišťující stavební jámu stanice.
Z důvodů zajištění stability výrubu navrhl projektant razit tunel
v oblasti pod sesuvnými bloky vertikálním členěním na dvě části.
Postup ražeb se tímto opatřením výrazně zpomalil. V zásadě se dá
říci, že se rychlost ražeb ve vertikálním členění pohybovala na

The counter-heading of the double-track tunnel started from
Nemocnice Motol station toward the launching chamber at ZS BRE1
on 22nd June 2011 (see Fig. 8).
In the initial counter-heading section, the tunnel passes under sliding sandstone blocks with cracks filled with secondary silt. No natural ground vault develops over the tunnel. The tunnel lining is loaded
by the full weight of the overburden (see Fig. 9).
Excessive deformations were registered on the northern pile wall,
securing the station construction pit, already before the tunnel opening. The designer proposed the so-called “vertical excavation sequence” (side drifts and a central pillar) divided into two parts to be used
in the area under the sliding blocks, with the objective to secure the
excavation stability. The excavation advance rate was significantly
reduced owing to this measure. It is in substance possible to say that
the excavation advance rate at the vertical sequence fluctuated about
the half of the rate achieved at the horizontal sequence. On the basis
of the results of geomonitoring, deformation measurements and the
face observation, the application of the vertical sequence continued to
chainage TM 80 (see Fig. 9, 10). From this chainage on, the overburden height was sufficient and the overburden was so stable that it was
possible to switch to the horizontal sequence. Even the excavation
face exhibited sufficient stability.
During the following advance, the excavation encountered a fault
zone roughly at chainage TM 151, which was, according to the geologist, part of the so-called Prague Fault. Geologically conditioned overbreaks occurred even in this location in several excavation rounds.
Removing the overbreak debris and rehabilitating the excavation slowed the excavation rate but did not threaten it. Nevertheless, the Prague
Fault course significantly affected the excavation of the ventilation gallery connected to the tunnel, which will be described later.
On 22nd March 2012 the excavation reached chainage TM 480, at
which the tunnel broke through into the tunnel driven from the opposite
direction, from Vypich toward Motol. The breakthrough accuracy of 5mm
was an outstanding geodetic success and a proof of the precise work of
tunnellers. The two tunnel parts were
connected into one double-track tunnel without necessity for line and
level corrections (see Fig. 11).
4 VENTILATION GALLERY
4.1 General description

Obr. 9 Schematické znázornění blokových posuvů
Fig. 9 Schematic presentation of block displacements

Part of the construction lot containing the double-track tunnel is
also a ventilation gallery connected to the tunnel at chainage TM
186 (measured from Nemocnice
Motol station). The gallery passes
under the wooded Motol slope and
further under Kukulova Street. It
ends in the ventilation exhaust
structure above the Motol university college hospital next to
Roentgenova Street (see Fig. 12).
The ventilation gallery is located
in the Bohdalec formation with
a relatively thin layer of clayey shales and Peruc formation above the
vault. In the following overburden it
passes under the Korycany formation consisting of fractured and sliding quartzite sandstone, which is
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Druhý dílčí výrub
2nd partial heading

8150

První dílčí výrub
1st partial heading

8

1
1 Stříkaný beton SB25 (C20/25) tl. 400 mm
Sprayed concrete grade SB25 (C20/25);
400mm thick
2 x sítě 150x150/8x8
2 x mesh 150x150/8x8
2 Jehly systematicky na maltu
Systematic grouted forepoles
min. ø 25 mm, dl. 4,0 m
min. ø 25mm, 4.0m long
18 ks v každém druhém záběru
18 in every other round
I a II dílčí výrub spolu ks 18 + 22
partial headings I and II together 18 + 22 pcs
3 Stříkaný beton SB25 (C20/25) tl. 400 mm
Sprayed concrete grade SB25 (C20/25);
400mm thick

1

11395

4

5

Příhradový výztužný rám
Lattice girder
2 x sítě 150x150/8x8 + příložky
2 x mesh 150x150/8x8 + splice bars
Jehly systematicky na maltu
Systematic grouted forepoles
min. ø 25 mm, dl. 4,0 m
min. ø 25mm, 4.0m long
40 ks v každém druhém záběru
40 in every other round
I a II dílčí výrub spolu ks 18 + 22
partial headings I and II together 18 + 22 pcs
Samozávrtné laminátové jehly, na maltu, 8 ks
Self-drilling grouted GRP forepoles
dl. 4 m v každém druhém záběru
4m long in every other round

6

7
8

Dočasná opěra – Temporary support
Stříkaný beton SB25 (C20/25) tl. 400 mm
Sprayed concrete grade SB25 (C20/25);
400mm thick
Příhradový výztužný rám
Lattice girder
2 x sítě 150x150/8x8 + příložky na vnější straně
2 x mesh 150x150/8x8 + splice bars on outer
side
Líc definitivního ostění
Final lining internal surface
Samozávrtné kotvy IBO
Systematické kotvení dl. 6,0 m, 16 ks
Self-driving anchors IBO
Systematic anchoring length 6.0m, 16 pcs

Obr. 10 Členění výrubu dvoukolejného tunelu
Fig. 10 Excavation sequence for the double-track tunnel

poloviční hodnotě než rychlost ražeb s členěním horizontálním.
Na základě výsledků geomonitoringu, měření deformací a sledování čelby probíhala ražba s vertikálním členěním až do TM 80
(obr. 10). Od tohoto staničení mělo nadloží dostatečnou mocnost
a bylo natolik stabilní, že se mohlo přejít na ražbu s horizontálním
členěním. I čelba prokazovala uspokojivou stabilitu.
Při dalším postupu zastihly ražby ve staničení zhruba TM 151
poruchovou zónu, která je podle vyjádření geologa součástí takzvaného pražského zlomu. I zde došlo v několika záběrech ke geologicky podmíněnému nadvýlomu, jehož sanace ražbu sice zpomalila, ale
neohrozila. Nicméně průběh pražského zlomu velice ovlivnil ražby
zaústěné vzduchotechnické štoly, jak bude později popsáno.
Dne 22. 3. 2012 postoupila ražba do staničení TM 480, kde
došlo k prorážce do tunelu raženého v opačném směru z Vypichu
směrem do Motola. Prorážka dosáhla přesnosti 5 mm, což je
vynikající geodetický úspěch a důkaz precizní práce razičů. Obě
části tunelu se spojily bez směrových a výškových korektur
v jeden dvoukolejný tunel (obr. 11).
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saturated with water at the base. The sandstone blocks are loosened and
faulted, with open cracks. The gallery excavation was attended by two
unexpected anomalies, which significantly affected the excavation
advance and required extensive supplementary geotechnical and geophysical investigation.
4.2 Fault zone

The fault zone encountered at chainage TM 151 of the double-track
tunnel runs, as determined by subsequent investigation, in the NW-SE
direction and crosses also the ventilation gallery route. A sudden
unexpected rock slide, a geologically conditioned large overbreak
took place at chainage TM 31 through 31.3 during the excavation of
the ventilation gallery on 30th January 2012. The heading tapped
a sub-vertical crack in the vault, passing through the Rokycany sandstone formation reaching the thickness of up to 20m in a part of the
ventilation gallery. The secondary silt filling the crack blew down.
The total overburden height fluctuates about 25m at this chainage.
The overbreak cavern reached 4m in the width, 2.5m in the depth and
about 10 to 12m in the height in the gallery space. About 40 to 50m3
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4 VZDUCHOTECHNICKÁ ŠTOLA
4.1 Všeobecný popis

Součástí stavebního oddílu s dvoukolejným tunelem je i vzduchotechnická štola ústící do něho ve staničení TM 186, měřeno od
stanice Nemocnice Motol. Štola podchází motolský zalesněný svah
a dále ulici Kukulovu. Ústí do vzduchotechnického výdechového
objektu nad motolskou fakultní nemocnicí vedle ulice Roentgenova
(obr. 12).
Vzduchotechnická štola je situována do bohdaleckého souvrství
s relativně nízkou lavicí jílovitých břidlic a peruckých vrstev nad
klenbou. V dalším nadloží podchází korycanské vrstvy sestávající
z polámaných a sesuvných křemenných pískovců, na bázi zvodnělých. Pískovcové bloky jsou rozvolněné, tektonicky porušené
s otevřenými puklinami. Ražba štoly byla provázena dvěma neočekávanými anomáliemi, které výrazně ovlivnily postup ražeb a vyžádaly
si rozsáhlý geotechnický a geofyzikální doplňkový průzkum.
4.2 Poruchové pásmo

Zlomová poruchová zóna zastižená na TM 151 dvoukolejného
tunelu má, jak bylo pozdějším průzkumem zjištěno, průběh SZ–JV
a kříží i trasu vzduchotechnické štoly. V průběhu ražby vzduchotechnické štoly došlo dne 30. ledna 2012 ve staničení TM 31 až 31,3
k náhlému nepředvídanému sesuvu horniny, geologicky podmíněnému mohutnému nadvýlomu. Čelba otevřela v klenbě subvertikální
trhlinu korycanských pískovců, které v části VZT (vzduchotechnické) štoly dosahují mocnosti až 20 m. Došlo k provalení sekundárně
naplaveného materiálu, kterým byla trhlina volně vyplněna. Celková
mocnost nadloží se pohybuje v tomto staničení kolem 25 m. Kaverna
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Obr. 12 Situace vzduchotechnické štoly a dvoukolejného tunelu
Fig. 12 Layout of the ventilation gallery and the double-track tunnel

Obr. 11 Prorážka dělící stěny do tunelu vyraženého protiražbou
Fig. 11 Breaking through the dividing wall into the tunnel driven from the
opposite direction

of rock got loosened. Nevertheless, no “daylight” collapse took place.
A nearly 10m thick cover remained above the cavern. Immediate measures securing the excavation face and the lining were implemented, in
combination with the anomaly described below in chapter 4.3. The further excavation of the ventilation gallery was suspended (see Fig. 13).
4.3 Access galleries and underground first aid facility

According to sporadic historic
sources, it was reported that an
underground first aid facility with
access and escape galleries complying with military defence rules was
established above the Motol hospital
in 1944, barely a year before the end
of World War 2. The purpose was to
establish a hospital bomb shelter.
The planned layout and position are
obvious from the picture enclosed
(blue lines).
As it is obvious from the layout,
the routes of the ventilation gallery
and the double-track tunnel were to
pass under the anticipated historic
underground structure. According to
a torso of documents deposited in
the Motol hospital archives, the bottom of this structure was to be about
10m above the metro tunnel vaults.
The fault zone which was encountered during the excavation of metro
tunnels in 2012 was not known in
1944. Prof. Dr. Odolen Kodym summarised the following facts in his
assessment on geological conditions
in the vicinity of the air raid shelter
for the Motol hospital:
The Motol slope is sufficiently
steep and suitable in terms of
morphology and geological structure for establishing an air raid
shelter. The underlying soft Silurian shales are suitable only in case
of emergency. On the other hand,
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Obr. 13 Zajištění vzduchotechnické štoly v prostoru nadvýlomu
Fig. 13 Ventilation gallery excavation support in the overbreak space

Obr. 14 Dřevěné fragmenty historického důlního díla
Fig. 14 Timber fragments of the historic mine working

nadvýlomu dosahovala v prostoru štoly šířky 4 m, hloubky 2,5 m
a výšky kolem 10 až 12 m. Celkem se uvolnilo kolem 40 až 50 m3
horniny. K vykomínování kaverny až na povrch ale nedošlo. Nad
kavernou zůstalo nadloží o mocnosti zhruba 10 m. V kombinaci
s další v kap. 4.3 popsané anomálii byla přijata okamžitá opatření
k zajištění čelby a ostění. Další ražba vzduchotechnické štoly byla
zastavena (obr. 13).

the up to 30m thick upper layers consist of Cretaceous sandstone,
lying at a sedimentary clay base. The sandstone is partially broken, with vertical open cracks. The spacing of the cracks is variable, but it can be estimated to 5 to 10m. The Peruc cubical sandstone is most of all suitable for establishing the shelter. The work
can be carried out with mattocks and shovels and it can quickly proceed. When blasting is used, the weight of charges must be designed
very carefully. The gallery bottom should be located 1 to 2m above the
clayey sediments. Sufficient safety against bombs requires the cover to
be at least 12 to 15m thick. Hydrogeological conditions are favourable. It is possible to expect only a small amount of seepage water.
Despite this fact, it is necessary to proceed on an inclined uphill gradient with respect to the possibility of evacuating water from the gallery bottom. Heavy excavation support is not necessary, unless cracks
crossing the route are encountered and the gallery width exceeds 2 to
3m. The preliminary design submitted to my assessment is well viable. The precise route of the gallery must be accommodated to the courses of cracks. The gallery must be driven in a way keeping at the greatest possible distance from the cracks. The final location of the tunnel opening and the gallery route must be determined jointly with the
Authority for the Investigation of Ground in Bohemia and Moravia.
It is the fact that the contractor for driving the ventilation gallery
found relics of a historic mine working at chainage TM 33 (the location of the collapse and crossing with the fault zone). Preserved fragments of timbering (wooden cappieces and props) were found, as
obvious from the enclosed pictures (see Fig. 14).
This development gave rise to numerous questions regarding the
occurrence of geological anomalies and natural or artificial cavities,
which could be answered only by conducting supplementary detailed
geotechnical investigation. The objective of the investigation was to
provide source documents for the designer, who would propose an
adequate excavation procedure.
First of all, two advance boreholes were carried out from the stabilised excavation face and one vertical borehole from the surface. In
addition, geophysical investigation was conducted from the surface.
The microgravimetry method was applied with the aim of locating
gravity anomalies and the electrical resistivity tomography method,
which is capable of distinguishing the degree of ground environment
disturbance.
The entire investigation was programmed with the aim of meeting
two objectives:
1. To verify the existence and location of the air raid shelter for the
hospital first aid facility.
2. To verify geological conditions along the ventilation gallery route
and in the fault zone location.

4.3 Přístupové štoly a podzemní ošetřovna

Podle sporadických historických pramenů měla být v roce 1944
nad nemocnicí Motol, necelý rok před koncem druhé světové války,
zřízena podzemní ošetřovna s přístupovými a únikovými chodbami
podle vojenských obranných zásad. Účelem bylo zřízení nemocničního krytu před leteckými bombami. Její plánovaný tvar a poloha
jsou zřejmé z přiloženého obrázku.
Jak je ze situace zřejmé, měla trasa vzduchotechnické štoly
a dvoukolejného tunelu procházet pod očekávaným historickým důlním dílem. Podle torza dokumentace uložené v archivu nemocnice
Motol mělo být ale dno tohoto díla asi 10 m nad klenbou tunelů
metra.
Poruchové pásmo, zastižené při ražbě tunelů metra v roce 2012,
nebylo v roce 1944 známo. Prof. Dr. Odolen Kodym ve svém posudku z 23. října 1944 o geologických poměrech v okolí protileteckého
nemocničního krytu Motol shrnuje:
Motolský svah je dostatečně strmý a z hlediska morfologie
a geologické skladby způsobilý pro vybudování protileteckého krytu.
Spodní měkké silurské břidlice jsou pouze v nouzi způsobilé. Zato
horní vrstvy svahu se skládají z křídových pískovců o mocnosti až
30 m, uloženy v bázi sedimentačních jílů. Pískovce jsou částečně
polámané, s vertikálními otevřenými trhlinami. Vzdálenost jednotlivých trhlin je rozdílná, může se ale odhadnout na 5 až 10 m. Pro zřízení krytu je vhodný především perucký kvádrový pískovec. Práce
mohou být provedeny za použití krumpáče a lopaty a mohou rychle
pokračovat. Při použití trhacích prostředků je třeba velice opatrně
dávkovat. Dno štoly by mělo ležet 1 až 2 m nad jílovitými sedimenty.
Dostatečná jistota proti bombám vyžaduje krytí o mocnosti nejméně
12 až 15 m. Hydrogeologické poměry jsou příznivé. Dá se počítat
s malým množstvím průsakových vod. Přesto je nutno postupovat
vzestupně, kvůli odvodnění dna štoly. Těžké jistící prostředky nejsou
nutné, pokud nedojde ke křížení v trhlinách a pokud šířka štoly
nepřekročí 2 až 3 m. Předložený předprojekt je z geologického hlediska dobře realizovatelný. Přesný průběh štoly musí být během stavby přizpůsoben průběhu trhlin. Štola musí být tak ražena, aby byla
co nejvíce vzdálena od trhlin. Konečná poloha zarážky a průběh
štoly by měly být spoluurčovány za spolupráce s Úřadem pro průzkum hornin v Čechách a na Moravě (překlad autor článku).
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The procedure and the conclusions are summarised in “The report on the results of geological
and geotechnical investigation
works along the ventilation gallery route and on the ventilation
plant” from March 2012. The
investigation was carried out and
beton – concrete
the report was submitted by the
vyplněno ke dni 22. 2. 2012
Arcadis-Inset consortium.
kotvení
backfilled up to the day 22.2.2012
anchoring
The fault zone and fault courses
chemická injektáž
vybourané
were encountered. No undergchemical grouting
kapsy vrtu
round spaces indicating the exipockets dug
stence of an underground mine
for the borehole
2x mikropilotový deštník
2x canopy tube pre-support
working were discovered.
beton
stříkaný beton
It is possible to logically guess on
concrete
shotcrete
the basis of these facts that the
drobný materiál z kaverny
military management of the hospidebris from the cavern
tal did not heed Prof. Kodym’s
recommendations and the excavatiocelový rám č. 1, 2
steel frames No. 1 and 2
on of the access gallery to the
ocelový rám č. 3
underground first aid facility was
steel frame No. 3
kotvy
carried out at a lower level, i.e. in
injektážní trubky
čelby
osa štoly – gallery axis grouting tubes
the environment formed by soft
face
anchors
Silurian shales. It was understandable from the military point of
view (easier access to the hospital
grounds), but it was very improper
líc pr. ostění
from the geological aspect.
temporary lining face
zastavení čelby – zával
A collapse probably happened
stopped
heading
–
tunnel
collapse
jištění čelby
základ pod ocelový rám
face support
foundation under steel frame
during the access gallery excavation in the fault zone, which was later
confirmed during the metro conObr. 15 Vzduchotechnická štola, zmáhání nadvýlomu a zajištění kaverny
struction in 2012, and it was proFig. 15 Ventilation gallery – overbreak removal and cavern excavation support
bably the end of the attempt to build
the underground first aid facility.
Skutečností je, že zhotovitel vzduchotechnické štoly nalezl ve staThe extensive collapsed gallery recovery operation comprised
ničení TM 33 (místo závalu a křížení s tektonickým poruchovým
the application of shotcrete to the side walls of the bottom part of
pásmem) relikty historického důlního díla. Byly nalezeny zachovalé
the cavern, the erection of support frames, spray-application of
fragmenty výdřevy, jak je z přiložených obrázků zřejmé. Nalezeny
a false primary lining and the creation of the first concrete plug.
byly dřevěné stropnice a stojky (obr. 14).
The support frames were and the plug was connected with the surTímto vznikla řada otázek k výskytu geologických anomálií
rounding ground by micropiles. The backfilling of the cavern up
a přirozených nebo umělých dutin, na které mohla být nalezena
to its top followed, with the filling divided into working phases.
odpověď pouze provedením podrobného dodatečného geotechnickéThe subsequent opening of the excavation followed under the proho průzkumu. Smyslem průzkumu bylo vytvoření podkladů pro protection of canopy tube pre-support. The fault zone was overcome
jektanta, který navrhne odpovídající postup ražby.
in the short section relatively quickly. The third pre-support was
V prvé řadě byly provedeny dva předstihové vrty ze zajištěné
no more necessary (see Fig. 15).
čelby a jeden vrt vertikální z povrchu. Dále byl realizován geofyziRemoving the overbreak debris, installing the cavern and excakální průzkum z povrchu. Byla použita metoda mikrogravimetrie za
vation
face support and the subsequent geological and geophysiúčelem lokalizace tíhových anomálií a metoda elektrické odporové
cal investigation consumed so much time that in the meantime the
tomografie, která je schopná rozlišit stupeň porušenosti horninového
main double-track tunnel excavation was completed, the invert
prostředí.
was closed and the casting of blinding concrete was finished. In
Celý průzkum byl rozvržen k určení dvou cílů:
addition, the preparation for the installation of the waterproofing
1. Ověřit existenci a polohu protileteckého krytu nemocniční ošetsystem commenced. Further excavating the ventilation gallery
řovny.
with the access from the main tunnel was impossible at the latest
2. Ověřit geologické poměry v trase vzduchotechnické štoly
after the travelling tunnel formwork entered the double-track tuna v místě tektonického poruchového pásma.
nel. There was no choice but to turn the gallery excavation direcPostup a závěry z průzkumu jsou shrnuty ve „Zprávě o výsledcích
tion and continue by counter-heading from the ventilation shaft in
geologických a geofyzikálních průzkumných prací v trase ražby
Roentgenova Street (construction site arrangement Motol 2 –
vzduchotechnické štoly a strojovny“, z března 2012. Průzkum proMO2). The advance rate of the gallery excavation, which was servedlo a zprávu předložilo sdružení Arcadis–Inset.
viced by vertical transport through the ventilation shaft, was sigPoruchová zóna a průběh tektonických zlomů byly zastiženy.
nificantly slowed down, but it did not lie on the critical path. The
Podzemní prostory, které by nasvědčovaly existenci podzemního
entire matter did not affect the works completion deadline.
báňského díla, nalezeny nebyly.

27

22. ročník - č. 4/2013
5 WATERPROOFING AND FINAL LINING
5.1 Design specifics

Obr. 16 Přechod profilu z osové vzdálenosti 4,5 m do osové vzdálenosti 3,7 m
Fig. 16 Transition of the tunnel profile from track centre distance of 4.5m to
track centre distance of 3.7m

Z těchto skutečností lze logicky usuzovat, že vojenské velení
nemocnice nedbalo doporučení prof. Kodyma a byla zahájena ražba
přístupové štoly k podzemní ošetřovně v nižší úrovni, tj. v prostředí
silurských měkkých břidlic. Z vojenského hlediska to bylo pochopitelné (snazší přístup do areálu nemocnice), ale z hlediska geologického velmi nevhodné. Při ražbě přístupové štoly došlo zřejmě
k závalu v poruchové zóně, ověřené při stavbě metra v roce 2012,
a tím byl pokus vybudovat podzemní ošetřovnu zřejmě ukončen.
Rozsáhlé zmáhání nadvýlomu sestávalo z nastříkání betonu na
boky spodní části kaverny, postavení opěrných rámů, nastříkání
falešného primáru a vytvoření první betonové plomby. Provázání
opěrných rámů bylo provedeno přídavnými svorníky a propojení
plomby s okolní horninou mikropilotami. Dále následovalo vyplnění kaverny až do jejího vrcholu, přičemž se postupovalo po
pracovních fázích. Další otevření ražeb následovalo pod ochranou
dvou mikropilotových deštníků. Poruchová zóna byla v krátkém
úseku relativně rychle překonána. Třetí mikropilotový deštník již
nebyl nutný (obr. 15).

vnější povrch, příčné sítě
outer surface, transverse mesh mats

rozvinutý půdorys – vrchní klenba
unfolded plan – upper vault

vnější povrch, podélné sítě - outer surface, longitudinal mesh mats

Obr. 17 Skladba atypických sítí
Fig. 17 Composition of atypical mesh mats
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Double-track tunnels are composed as a matter of principle as tunnels with a closed bottom, allowing the tanked system protecting the
structure against pressure water to be applied. The bottom of all tunnel
profiles has an invert. Because of the leading of metro tracks through
running tunnels to a station with an intermediate platform, it is necessary to start increasing the track centre distance gradually up to the
distance required in the station already before the station. The requirement for the funnel-shaped tunnel structure represents a complicated
problem for concrete casting crews as far as the formwork is concerned. On this project, the designer solved it by designing various tunnel
profiles, which, however, were constant for a certain route section.
Individual tunnel profiles are defined by the maximum track centre
distance in the particular section. Profiles intended for track centre
distances of 3.7–4.5–5.8–6.5 m were developed after weighing up the
structural potential of the travelling tunnel formwork (see Fig. 16).
When the casting of the surface levelling concrete and bottom drain
had been finished, the bottom waterproofing was installed. The drainage under the bottom waterproofing membrane prevents the membrane from heaving before the invert concrete is cast.
The casting of the final lining of the tunnel invert followed. The
tunnel final lining has a minimum thickness of 40cm. It is designed as
a closed ring without intermediate hinges. Starter reinforcement bars
are between the invert structure and the sidewalls. This system leads
to the redistribution of bending moments and reduction of their maximum values. As a result, certain savings are reached in the structurally necessary reinforcement.
The final lining was installed using a streamlined system, applying
assembly platforms. A waterproofing membrane installation scaffold
proceeds ahead first, with the advance of three to four casting blocks.
The reinforcement assembly platform follows, with the formwork travelling three to four blocks behind. The aggregate length of the entire
lining construction set reaches up to 70–80m.
The tunnel vault reinforcement is self-supporting, with load-carrying
arches installed at the longitudinal spacing of 1m. The load-carrying

vnitřní povrch, příčné sítě
internal surface, transverse mesh mats

vnitřní povrch, podélné sítě - internal surface, longitudinal mesh mats
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Zmáhání nadvýlomu, zajištění kaverny a čelby, jakož i následný
geologický a geofyzikální průzkum zabraly tolik času, že byl mezitím hlavní dvoukolejný tunel vyražen, dobráno a uzavřeno dno
a položen podkladní beton. Byly také započaty přípravné práce na
pokládání izolací. Nejpozději vjetím bednicího vozu do dvoukolejného tunelu nebyla další ražba vzduchotechnické štoly s přístupem
z hlavního tunelu možná. Nezbývalo než ražbu štoly otočit
a pokračovat protiražbou z větrací šachty z ulice Roentgenova (zařízení staveniště Motol 2 – MO2). Postup ražby štoly obsluhované vertikální dopravou přes větrací šachtu se z toho důvodu výrazně zpomalil, neležel však na kritické cestě. Celá záležitost neměla vliv na
konečný termín dokončení stavby.
5 IZOLACE A DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ
5.1 Specifika projektu

Dvoukolejné tunely jsou koncipovány zásadně jako tunely
s uzavřeným dnem, které umožňují položit celoplošně kolem dokola
izolaci proti tlakové vodě. Všechny profily tunelu mají dno
s protiklenbou. Z důvodu vedení kolejí metra traťovými tunely do
stanice s ostrovním nástupištěm je nutné již před stanicí osovou
vzdálenost kolejí postupně zvětšovat až na vzdálenost potřebnou ve
stanici. Požadavek na stavbu tunelu trychtýřového tvaru představuje
pro betonáře z hlediska konstrukce bednicí formy komplikovaný problém. Na této stavbě byl projektantem vyřešen návrhem různých, ale
pro určitý úsek trasy konstantních tunelových profilů. Jednotlivé
tunelové profily jsou definovány maximální osovou vzdáleností
kolejí v daném úseku. Po zvážení konstrukčních možností bednicího
vozu vznikly profily určené osovou vzdáleností kolejí 3,7–4,5–5,8–6,5 m (obr. 16).
Po provedení vyrovnávacího betonu a drénu dna byla položena
izolace dna. Drenáž pod izolací dna zabraňuje vzedmutí izolace před
betonáží protiklenby.
Dále následovala betonáž definitivního ostění protiklenby tunelu.
Definitivní ostění tunelu má minimální tloušťku 40 cm a je konstruováno jako uzavřený prstenec bez mezilehlých kloubů. Mezi dnem
protiklenby a vlastní klenbou je umístěna napojovací výztuž. Tento
systém vede k přerozdělení ohybových momentů a snížení jejich
maxima. Důsledkem je určitá úspora staticky potřebné výztuže.
Zabudování definitivního ostění se provádělo proudovou metodou
s nasazením montážních plošin. Jako první postupuje s předstihem tří
až čtyř bloků izolační vůz. Dále následuje montážní plošina armatury a s odstupem dalších tří až čtyř bloků bednicí vůz. Celá délka
kolony dosahuje 70 – 80 m.
Armatura tunelové klenby je samonosná, podporovaná nosnými
oblouky s osovou vzdáleností v podélném směru 1 m. Nosné oblouky jsou vyrobeny z atypických sítí, ohýbány a svařeny. Každý nosný
oblouk se skládá z pěti až šesti segmentů, spojovaných na přesahových prutech silným vázacím drátem.
Vlastní nosná staticky účinná vnitřní a vnější výztuž definitivního
ostění se skládá z atypických sítí, které mají vždy v jednom (hlavním) směru prodloužené pruty pro zajištění přesahů výztuže. Každá
rovina výztuže je vyskládána ze dvou vrstev. Jedna vrstva má hlavní
směr prutů v podélném směru a v radiálním jsou sítě pokládány na
sraz. Druhá vrstva má hlavní směr nosných prutů v radiálním směru
a v podélném směru jsou pokládány na sraz (obr. 17).
Takto vzniká jedna vyztužovací rovina. Všechny pruty jedné vrstvy leží v jedné úrovni. Sítě se na rozích nevrství. Z hlediska statického je zaručeno konstantní rameno vnitřních sil. Z hlediska kvality
díla je zaručeno konstantní normové krytí oceli. Plocha sanací
v místech podkročení krytí oceli se omezuje na minimum.
Po vystavění výztuže je definitivní ostění horní klenby betonováno na bednicí vůz (obr. 18).

Obr. 18 Bednicí vůz – pohled čelní
Fig. 18 Travelling tunnel formwork – front view

arches are produced from atypical mesh mats, which are bent and welded together. Each supporting arch consists of five to six segments,
which are tied together on overlapping rods with a thick tie up wire.
The load-bearing, statically effective internal and external reinforcement of the final lining consists of atypical mesh mats, having the
bars extended in one direction so that rebar overlaps are secured. Each
reinforcement plane consists of two layers. One layer has the main
bars placed in the longitudinal direction and the mesh mats are installed using a butt system. The other layer has the main structural bars
placed in the radial direction, whilst the butt system is applied to the
bars placed in the longitudinal direction (see Fig. 17).
This gives rise to one reinforcement plane. All bars forming one
layer lie at one level. The mesh mats are not stacked at the corners.
From the structural engineer’s point of view, the constant arm of internal forces is secured in this way. Regarding the works quality, constant standard concrete cover is secured. The area of repairs at the
spots where the concrete cover thickness is not achieved is limited to
a minimum.
When the placement of reinforcement is finished, the concrete final
lining of the upper vault is cast behind the travelling formwork (see
Fig. 18).
5.2 Concrete casting procedures

The advance rate during the casting of the concrete final lining is
limited due to the required green concrete cure time. Formwork stripping is possible when the concrete strength of about 10MPa is reached. In summer, fresh concrete strength often reaches this value in 8
hours, whilst 10 to 12 hours are necessary in wintertime. In ideal conditions, with optimum personnel composition, problem-free supplies
of concrete and operation of pumps and compressors, it is possible to
achieve the advance rate of 1 block per day.
Concrete casting crews achieved the advance rate of 5 blocks per
six-day working week.
5.3 Advance rate at the tunnel for dead-end tail tracks

The work on the casting of blinding concrete in the tunnel for dead-end
tail tracks took nearly one month, whilst the casting of the concrete invert
itself took one month. The total of 22 blocks were cast (see Fig. 19).
The reinforcement installation and formwork travelling scaffolds
were assembled in KU1 construction pit during the casting of the
concrete bottom. At the same time the installation of the vault membrane commenced in the first section of the tunnel.
When the casting of the bottom had been finished, the work on the
placement of the vault reinforcement started (it was not possible earlier because concrete trucks could not pass over the reinforcement
installation and formwork scaffolds and the access to the tunnel was
possible only from one side).
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5.2 Postupy betonáže

Rychlost postupu při betonáži definitivního ostění je omezena
nezbytně nutnou dobou zrání čerstvého betonu. Odbednění je možné
po dosažení pevnosti betonu cca 10 MPa. Tuto hodnotu dosáhne
mladý beton v létě mnohdy již po 8 hodinách. V zimě po 10 až 12
hodinách. Při ideálních podmínkách, optimálním personálním obsazení, bezproblémových dodávkách betonu a bezporuchovém provozu čerpadel a kompresorů je možné dosáhnout výkonů jednoho bloku
za den.
Na stavbě dvoukolejných tunelů dosáhly betonářské čety při šestidenním pracovním týdnu výkonu 5 bloků za týden.
5.3 Postupy na tunelu obratových kolejí

Práce na podkladních betonech tunelu obratových kolejí trvaly
necelý měsíc. Betonáž protiklenby definitivního ostění zabrala jeden
měsíc. Položeno bylo 22 bloků (obr. 19).
V průběhu betonáže dna byl ve stavební jámě KU1 montován
armovací a bednicí vůz. Zároveň byly započaty v prvém úseku tunelu práce na izolacích klenby.
Po dokončení betonáže dna (dříve nebylo možné, neboť byly vozy
armovací a bednící pro autodomýchávač neprůjezdné a přístup do
tunelu byl možný pouze z jedné strany), byly započaty práce na
pokládání armatury klenby.
5.4 Postupy na dvoukolejném tunelu ze startovací šachty
ZS BRE1 k Nemocnici Motol

Ačkoliv byla převážná a závěrečná část dvoukolejného tunelu
ražena ze stanice Nemocnice Motol směrem na Vypich (startovací
šachta), nebylo možno u definitivního ostění tento směr postupu
dodržet. Práce na stanici Nemocnice Motol nebylo možné dále
odkládat. Zařízení staveniště MO1 (Motol 1) museli tuneláři opustit
a přemístit již potřetí celé zařízení staveniště do prostoru ZS BRE1
na Vypichu. Definitivní klenby byly betonovány z Vypichu směrem
do Motola. Komplikace spočívala v koordinaci s týmem pracujícím
na zeminových štítech, který k termínu započetí betonáže nemohl
předat úsek montážní komory. Proto byl dvoukolejný tunel betonován ve dvou etapách. První úsek začal až blokem 62 a pokračoval do
bloku č. 1. Potom byla celá kolona převezena zpět a dobetonovány
zbylé bloky montážní komory.
Vrchní klenby dvoukolejných tunelů musely být rozděleny do tří
úseků. Důvodem byla nutná koordinace s pracemi na stanici
Nemocnice Motol, které neumožňovaly pozdější výjezd kolony do
volného prostoru stanice.
6 ZÁVĚR

Ačkoliv představují ražby dvoukolejných tunelů objemově menší
podíl celkových ražeb traťových tunelů prodloužení trasy A metra
Dejvická – Nemocnice Motol, byly ražby na těchto úsecích
v náročném geologickém prostředí pražských vrstev potěšením pro
zúčastněný tým jakož i zkouškou způsobilosti vyžadující vysokou
kvalifikaci a značné zkušenosti.

DIPL.-ING. GOTTLIEB BLAŽEK,
Gottlieb.Blazek@housecheck.de, HOCHTIEF CZ a. s.,
HOCHTIEF Solutions AG Frankfurt
Recenzovali: Ing. Pavel Šourek, Ing. Jiří Růžička

Obr. 19 Pokládání výztuže definitivního ostění protiklenby
Fig. 19 Placing the invert final lining concrete reinforcement

5.4 Advance rates of the work on the double-track tunnel
proceeding from the launching shaft ZS BRE1 toward
Nemocnice Motol station

Despite the fact that the major, final part of the double-track tunnel
was driven from Nemocnice Motol station toward Vypich (the launching shaft), this advance direction could not be adhered to in the case
of the final lining. The work on Nemocnice Motol station could be no
more postponed. Tunnellers had to vacate the MO1 (Motol 1) construction site and move all site facilities to the ZS BRE1 (Motol 1)
site in Vypich. The final concrete vaults were cast from Vypich
toward Motol. A complication lied in the coordination with the team
working on the EPB shields, which was not able to hand the assembly chamber section over before the deadline for the commencement
of concrete casting operations. For that reason the double-track tunnel lining was cast at two stages. The casting in the first section started by block No. 62 and continued up to block No. 1. Then the entire concrete casting train was transported back and the casting of the
remaining assembly chamber blocks was completed.
The upper vaults of the double-track tunnels had to be divided into
three sections because of the necessity for coordinating the operations
with the work on Nemocnice Motol station, which did not allow for
later departure of the concrete casting train from the tunnel to the free
space of the station.
6 CONCLUSION

Even though the excavation of the double-track tunnels represent
a smaller proportion of the total volume of the excavation of the running tunnels on the Dejvická – Nemocnice Motol extension of Metro
Line A, the excavation in these sections, passing through complex
geological environment formed by Prague formations, was a delight
for the participating team and a test of competence requiring high qualification and extensive experience.
DIPL.-ING. GOTTLIEB BLAŽEK,
Gottlieb.Blazek@housecheck.de, HOCHTIEF CZ a. s.,
HOCHTIEF Solutions AG Frankfurt
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ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY NA SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLE
MEZI NUSELSKÝM MOSTEM A MUZEEM
EASING TRAFFIC FLOW ON THE NORTH-SOUTH BACKBONE ROAD
BETWEEN THE NUSLE BRIDGE AND THE NATIONAL MUSEUM
JIŘÍ RŮŽIČKA, JAN KYKAL

ABSTRAKT
Severojižní magistrála (SJM) je jednou z vůbec dopravně nejzatíženějších pražských komunikací. S rozvojem částí města přilehlých k severojižní magistrále je problém kvality životního prostředí obyvatel v této lokalitě stále horší. Předmětem článku je návrh výstavby dvojice
dvoupruhových silničních tunelů mezi hlavním nádražím a Nuselským mostem. Předkládaný návrh reaguje na aktuální potřeby města snížit
dopravní zatížení SJM a z toho vyplývající ekologické zátěže předmětného území. Především se tak minimalizují negativní dopady na kompaktní zástavbu Prahy 2, zejména podél ulic Sokolské a Legerovy a dopravně mimořádně zatíženého uzlu – náměstí I. P. Pavlova. Ve svém
důsledku jde o odstranění ekologicky nevyhovující situace a následnou humanizaci uličního prostoru celé oblasti. Je zřejmé, že jedině převedením tranzitní dopravy v celé oblasti do podzemí lze dosáhnout výrazného omezení povrchové dopravy a vrátit ulicím na povrchu původní funkce v rezidenčních čtvrtích.

ABSTRACT
The North-South Backbone Road (NSBR) is one of the busiest Prague roads. The problem of the quality of the environment for residents living in this locality continually deteriorates with the urban parts adjacent to the North-South Backbone Road developing. This
paper topic is a proposal for the construction of a pair of double-lane road tunnels between Prague Main railway station and the
Nusle Bridge. The proposal being submitted responds to current needs of the city to reduce traffic density on the NSBR and environmental burdens on the area in question following from it. First of all, negative impacts on the compactly developed region of Prague
2 will be minimised in this way, most of all along Sokolská and Legerova Streets and on the extremely busy node – Náměstí I. P.
Pavlova Square. As a matter of fact it will mean removing the environmentally unsatisfactory situation and subsequent humanisation
of the street space within the entire area. It is obvious that significant surface traffic reduction can be achieved and the original function can be returned to streets on the surface in residential districts only by diverting transit transportation within the entire area
underground.
ÚVOD

INTRODUCTION

Na objednávku městské části Praha 2 zpracoval
Metroprojekt Praha a. s. v roce 2008 ověřovací studii pod
názvem „Ekologické řešení dopravy na severojižní magistrále v úseku hlavní nádraží – Nuselský most“. Zpracovaný
materiál měl za cíl informovat zainteresované orgány
a instituce o variantě řešení problematiky SJM v centrální
oblasti města. Návrh reagoval na aktuální potřeby města,
zejména pak městských částí Prahy 1 a Prahy 2 snížit
dopravní zatížení SJM a z toho vyplývajících dalších ekologických zátěží území v úseku hlavní nádraží – Nuselský
most.
Především se jednalo o odstranění těsné vazby SJM na
horní část Václavského náměstí a předprostoru budovy
Národního muzea a o odstranění či minimalizaci negativních dopadů na kompaktní zástavbu Prahy 2, zejména podél
ulic Sokolské a Legerovy. V prostoru křižovatky ulic
Vinohradská a Legerova byla sledována možnost tramvajového propojení ve směru na Václavské náměstí.

In 2008, Metroprojekt Praha a. s. developed a validation study
for the municipal district of Prague 2, titled “Environmentally
friendly solution to traffic on the north-south backbone road in
the section between the Main railway station and the Nusle
Bridge”. The document was intended to inform all authorities
and parties involved about a variant of the solution to the NSBR
problems in the central part of the city. The proposal responded
to the current needs of the city, first of all the municipal districts
of Prague 1 and Prague 2, to reduce traffic density on the NSBR
and the other environmental burdens acting on the area between
the Main railway station and the Nusle Bridge that followed
from it.
Among the most important ones there was removing the tight
linkage of the NSBR to the upper part of Wenceslas Square and
the space in front of the National Museum and removing or
minimising negative impacts on the compactly developed region of Prague 2, first of all along Sokolovská and Legerova
Streets. The possibility of tramway line connection in the direction of Wenceslas Square was analysed in the space of the intersection between Vinohradská and Legerova Streets.

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Severojižní magistrála je nejdůležitější páteřní komunikací centrální oblasti hlavního města Prahy. Denně tudy projede až 100 000 vozidel a je tedy jednou z vůbec dopravně
nejzatíženějších pražských komunikací.
Vlivem nepřetržitého průjezdu vozidel dochází k závažnému překračování povolených exhalačních a hlukových
limitů, což výrazně znehodnocuje životní podmínky místních

DESCRIPTION OF CURRENT STATE

The north-south backbone road is the most important arterial
thoroughfare in the central part of Prague. Up to 100,000 vehicles pass along it every day and it is therefore one of the busiest
Prague roads.
Permitted exhalation and noise limits are seriously exceeded
due to the uninterrupted passage of vehicles, significantly
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Obr. 1 Stávající stav
Fig. 1 Current state

obyvatel i návštěvníků hlavního města Prahy. V dané lokalitě je hustota osídlení nejvyšší z celého hlavního města
a činí více než 13 000 obyvatel na km2.
Hluková zátěž v ulici Legerově dosahuje ve dne hodnot
až 78,2 dB, povolený limit podle hygienických předpisů je
50 dB. V nočních hodinách je to až 73,5 dB a povolený limit
je 40 dB.
Imisní situace je zde rovněž velmi nepříznivá. Trvale jsou
překračovány povolené limity jak prachu (PM10), tak
i oxidu dusíku (NO2).
Zásadní systémový problém celého přilehlého území je
úrovňové křížení severojižní magistrály a západovýchodního tahu komunikačního skeletu Prahy (ulice Žitná, Ječná,
Rumunská a Vinohradská). Velmi kritická je dopravní situace na náměstí I. P. Pavlova, kde se na oba směry magistrály
připojuje doprava z Ječné ulice. Situaci zde komplikuje také
křížení s jednou z nejzatíženějších tramvajových tras
a mimořádně intenzivní pěší provoz, který představuje více
než 27 000 chodců za den.
Tento velký dopravní problém vznikl v 60. a 70. letech
minulého století. Původně plánované vedení magistrály
v úseku od Nuselského mostu až k hlavnímu nádraží bylo
podpovrchové. Bloky domů mezi ulicemi Legerova na jedné
straně a Sokolská na straně druhé měly být zbourány a po
vybudování hloubených tunelů nahrazeny novou zástavbou.
Ve snaze hledat úspornější řešení vznikl z dnešního pohledu
velmi nešťastný nápad, a sice vést magistrálu povrchově
dvěma výše uvedenými souběžnými ulicemi (obr. 1). V té
době samozřejmě intenzita automobilové dopravy byla podstatně nižší. Realizací tohoto návrhu v odborné veřejnosti
slangově nazývaný „vajíčko“ se významná budova Národního muzea, která tvoří dominantu Václavského náměstí, a sousední objekt bývalého Národního shromáždění (dnes
rovněž využívaný Národním muzeem) a budova Státní
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devaluating the living conditions of local residents and visitors
of the Czech capital, Prague. The density of population in this
location is the highest of the entire capital, over 13,000 people
per km2.
The daytime noise exposure in Legerova Street reaches
78.2dB, whilst the limit permissible according to sanitary regulations is 50dB. In nighttimes it is up to 73.5dB, whilst the permitted limit is 40dB.
The ambient air quality situation is also unfavourable in this
location. Permissible dust emission limits are exceeded both for
dust (PM10) and nitrogen dioxide (NO2).
The fundamental system problem of the entire adjacent area is
the at-grade intersection between the north-south backbone road
with the west-east component of the road skeleton in Prague
(Žitná, Ječná, Rumunská and Vinohradská Streets). A very critical traffic situation exists in I. P. Pavlova Square, where traffic
from Ječná Street connects both directions of the backbone
road. The situation in this location is further complicated by the
intersection with one of the busiest tramway routes and extremely busy pedestrian traffic, which is represented by over
27,000 pedestrians per day.
This serious traffic-related problem originated in the 1960s
and 1970s. The backbone road alignment in the section between the Nusle Bridge and the Main railway station was originally planned to run underground. The blocks of buildings between Legerova Street on one side and Sokolská Street on the other
side were planned to be demolished, to be replaced by new buildings after the completion of cut-and-cover tunnels. The idea,
which is from today’s point of view unlucky, to lead the backbone road at grade along the above-mentioned parallel streets
(see Fig. 1) originated in an effort to seek more economic solutions. At that time the automobile traffic intensity was naturally
much lower. As a result of the realisation of this proposal, which
was called “the egg” in the professional public’s slang,
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Obr. 2 Přehledná situace – nový stav
Fig. 2 General map – the new state

opery ocitly na „ostrově“ obklopeném vícepruhovými komunikacemi s velkým automobilovým provozem.
S rozvojem částí města, které severojižní magistrála přes
centrum propojuje, intenzita dopravy neustále narůstá
a tento problém je jak z hlediska dopravního, ale i zejména
z hlediska kvality životního prostředí obyvatel v této lokalitě stále hrozivější.
NÁVRH KOMPLEXNÍHO TUNELOVÉHO ŘEŠENÍ

Při hledání vhodných alternativ řešení tohoto letitého
a komplikovaného problému nelze zlepšovat obraz města
jen v horní části Václavského náměstí, ale je třeba především řešit zcela neúnosnou situaci nejvíce postižených obyvatel města, kteří bydlí nebo se pohybují v oblasti mezi
Nuselským mostem a hlavním nádražím. Je navržena výstavba dvojice dvoupruhových silničních tunelů mezi Čelakovského sady a Nuselským mostem, jeden dvoupruhový
tunel pro směr jízdy do centra a druhý dvoupruhový tunel
pro směr z města.
Předkládaný návrh reaguje na aktuální potřeby města snížit dopravní zatížení SJM a z toho vyplývající ekologické
zátěže v území mezi hlavním nádražím a Nuselským mostem.
Především se jedná o odstranění těsné vazby magistrály
na horní část Václavského náměstí a minimalizaci negativních dopadů na kompaktní zástavbu Prahy 2, zejména podél
ulic Sokolské a Legerovy a dopravně mimořádně zatíženého uzlu – náměstí I. P. Pavlova. Ve svém důsledku jde o odstranění ekologicky nevyhovující situace a následnou humanizaci uličního prostoru celé oblasti.
Ve vazbě na skutečnosti, zmiňované již v úvodu, je nutné
zpochybnit odlišným způsobem navrženou etapizaci – nejprve k omezení povrchové dopravy před Národním muzeem
na Václavském náměstí a teprve následně, v blíže nespecifikovaném výhledu, omezení v dalším úseku směrem
k Nuselskému mostu (viz studie zpracovaná ÚRM ve spolupráci s firmou SATRA s. r. o).

the important building of the National Museum, forming
a dominant of Wenceslas Square (the largest square in the centre
of Prague) and the neighbouring building of the former National
Assembly (today also used by the National Museum) with the
adjacent State Opera building found themselves on an island surrounded by multiple-lane roads carrying dense automobile traffic.
The traffic flow volume continually grows along with the
development of the city regions that are interconnected across
the centre by the north-south backbone road. This problem is
ever more frightening not only from the aspect of transportation, but also in terms of the quality of the environment of the
population in this locality.
PROPOSAL FOR COMPREHENSIVE TUNNELLING
SOLUTION

When acceptable alternatives of the solution to this old and
complicated problem are being sought, it is not possible to
improve the image of the city only in the upper part of
Wenceslas Square. It is first of all necessary to solve the absolutely unacceptable situation of the most affected city residents
living or moving in the area between the Nusle Bridge and the
Main railway station. The design proposes the construction of
a pair of double-lane road tunnels between Čelakovskéh Sady
park and the Nusle Bridge, one double-lane tunnel for the travel
direction to the centre and a second double-lane tunnel for the
direction outside the city.
The proposal being submitted responses to the current needs
of the city to reduce the volume of traffic on the NSBR and the
environmental burden in the area between the Main railway station and the Nusle Bridge following from it.
The major task is to remove the tight linkage of the backbone
road to the upper part of Wenceslas Square and minimise the
negative impacts on the compactly developed region of Prague 2,
first of all along Sokolovská and Legerova Streets and the extremely busy node – I. P. Pavlova Square. In its effect, it is the
removal of an environmentally unsatisfactory situation and subsequent humanisation of the street space within the entire area.
In relation to the facts mentioned in the introduction, it is
necessary to cast doubt upon the proposed construction staging
in a different way – the reduction of the at-grade traffic in front
of the National Museum in Wenceslas Square at the first stage
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Je zřejmé, že jedině převedením tranzitní dopravy v celé
oblasti do podzemí lze dosáhnout výrazného omezení povrchové dopravy, a tím i zlepšení poměrů na řízených křižovatkách včetně plynulejší průjezdnosti tramvají na nám.
I. P. Pavlova (obr. 2).
NAVRHOVANÝ POSTUP VÝSTAVBY, MOŽNOSTI
POSTUPNÉHO UVEDENÍ DO PROVOZU
1. etapa výstavby

Při totální uzávěře SJM ve směru do centra v úseku Žitná,
Čelakovského sady, Vinohradská a vyloučení tramvajového
provozu mezi ulicemi Bělehradskou a Vinohradskou budou
realizovány hloubené patrové tunely v Čelakovského sadech
za muzeem. Doprava ze SJM ve směru do centra bude převedena přes ulici Žitnou do ulic Mezibranská a Wilsonova
(2 jízdní pruhy v každém směru). Zároveň se postaví
i sjízdná a výjezdová rampa v Čelakovského sadech a na
konci 1. etapy se vybuduje i sjízdná rampa ve směru od
hlavního nádraží.
V souběhu s výstavbou tunelů v úseku Anglická – hlavní
nádraží bude prováděna výstavba dvoupruhového tunelu od
Nuselského mostu k Čelakovského sadům pro směr jízdy do
centra. Nejprve bude realizována stavební jáma pro hloubený tunel a sjezdovou rampu v prostoru ulice Lublaňské
a přilehlém parku. Potom bude navazovat ražba dvoupruhového tunelu v převážném rozsahu pod ulicí Lublaňskou
směrem k portálu hloubených tunelů v Čelakovského
sadech.
Po dokončení ražby bude realizováno definitivní ostění
raženého tunelu a hloubeného tunelu včetně sjezdové
rampy. Všechny tyto práce budou probíhat bez omezení
dopravy na SJM. Pouze v závěru, v krátkém časovém intervalu, bude provedeno u Nuselského mostu napojení dvou
jízdních pruhů ve směru jízdy do centra na nově vybudovaný dvoupruhový tunel.

and only then, in a closer unspecified prospect, the reduction in
the next section in the direction of the Nusle Bridge (see the
study prepared by the City Development Authority, Prague, in
collaboration with SATRA s. r. o.).
It is obvious that the significant reduction in the at-grade traffic flow and the improvement of conditions at traffic light controlled intersections, including more fluent permeability for
trams in I. P. Pavlova Square, can be achieved only through the
diversion of transit transportation in the entire area to the
underground (see Fig. 2).
PROPOSED CONSTRUCTION PROCESS, POSSIBILITIES
OF STEP-WISE OPENING TO TRAFFIC
Construction stage 1

Cut-and-cover stacked tunnels will be realised in Čelakovského Sady park behind the Museum during a total closure of traffic on the NSBR in the direction of the centre, in Žitná Street,
Čelakovského Sady park, Vinohradská Street section and with
tramway traffic excluded between Bělehradská and
Vinohradská Streets. The traffic in the direction of the centre
will be diverted via Žitná Street to Mezibranská and Wilsonova
Streets (2 traffic lanes in each direction). At the same time even
the entry and exit ramps will be constructed in Čelakovského
Sady park and the entry ramp for the direction from the Main
railway station will be constructed at the end of stage 1.
The construction of the double-lane tunnel from the Nusle
Bridge to Čelakovského Sady park for the travel direction toward
the city centre will be carried out concurrently with the construction of tunnels in the Anglická Street – Main railway station section. The construction trench for the tunnel and the entry ramp in the
area of Lublaňská Street and the adjacent park will be realised
first. The excavation of the double-lane tunnel will follow, with the
major part passing under Lublaňská Street in the direction of the
portal of the cut-and-cover tunnels in Čelakovského Sady park.
When the tunnel excavation is finished, the final lining of the
mined tunnel and the cut-and-cover tunnel, including the entry
ramp, will be installed. All of these operations will proceed without traffic restrictions on the NSBR. The connection of two

Lublaňská

Sokolovská

Obr. 3 Podzemní technologický objekt na Fügnerově náměstí
Fig. 3 Underground services structure in Fügnerovo Náměstí Square
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traffic lanes in the travel direction of the centre to the newly
built double-lane tunnel will be required only at the end, for
a very short interval of time.
A cut-and-cover services structure (see Fig. 3) will be realised
in Fügnerovo Náměstí Square concurrently with the realisation
of tunnels of construction stage 1, i.e. the bi-directional tunnels
in the Anglická Street – Main railway station tunnel as well as
the double-lane unidirectional tunnel up to the Nusle Bridge for
the direction of travel toward the centre. It will house, apart from
other service equipment, the main ventilation plant. The services
structure will be interconnected with the mined double-lane service tunnel located under Koubkova Street. A mined ventilation
tunnel running under Apolinářská Street will be connected to the
services structure on the opposite side. A ventilation structure
will be carried out at the corner of Apolinářská and Ke Karlovu
Streets for the extraction of polluted air, so that the reliable, with
sanitary regulations complying, dispersion of the polluted air
into the ambient air is secured.
When this stage is finished, the bi-directional tunnel section
behind the Museum running in the direction of the Main railway
station and the unidirectional tunnel in the Anglická Street –
Nusle Bridge section will be brought into service.
Construction stage 2

Obr. 4 Příčný řez při použití NRTM
Fig. 4 Cross-section for the application of the NATM

S realizací tunelů 1. etapy, tj. jak obousměrných tunelů
v úseku Anglická – hlavní nádraží, tak i dvoupruhového
jednosměrného tunelu až k Nuselskému mostu pro směr
jízdy do centra, bude realizován na Fügnerově náměstí hloubený technologický objekt (obr. 3). Bude v něm umístěna
kromě dalších technologických zařízení strojovna hlavního
větrání. Technologický objekt bude propojen s dvou pruhovým raženým silničním tunelem technologickým
tunelem situovaným pod ulicí Koubkovu. Na opačné straně
bude na technologický objekt navazovat ražený větrací
tunel pod ulicí Apolinářskou. Pro odvod znečištěného vzduchu bude na nároží ulic Apolinářská a Ke Karlovu vybudován větrací objekt tak, aby bylo zaručeno spolehlivé rozptýlení znečištěného vzduchu do ovzduší v souladu
s hygienickými předpisy.
Po dokončení této etapy se obousměrný tunelový úsek za
muzeem směrem k hlavnímu nádraží a jednosměrný tunel
v úseku Anglická – Nuselský most uvedou do užívání.
2. etapa výstavby

Dvoupruhová část vozovky v Legerově ulici mezi
Nuselským mostem a ulicí Wenzigovou bude nyní sloužit
pro dopravu v opačném směru (z centra). Ze Sokolské ulice
bude vedena objízdná trasa ulicí Wenzigovou a Legerovou
na Nuselský most. V Sokolské ulici v úseku od ulice
Wenzigovy k Nuselskému mostu bude vybudována stavební
jáma pro hloubený tunel a sjezdovou rampu. Následně bude
ražen dvoupruhový tunel převážně pod ulici Sokolskou
směrem k portálu hloubených tunelů v Čelakovského
sadech, vybudovaných již v předchozí etapě. Po dokončení
ražby bude prováděno definitivní ostění. Tunel bude pochopitelně napojen na technologický objekt na Fügnerově
náměstí.

The double-lane part of the roadway in Legerova Street between the Nusle Bridge and Wenzigova Street will serve to the
opposite direction of traffic (from the centre) during this stage.
A bypass route from Sokolská Street to the Nusle Bridge will
lead along Wenzigova and Legerova Streets. The construction
pit for the tunnel and the entry ramp will be carried out in the
Sokolská Street section between Wenzigova Street and the
Nusle Bridge. The driving of the double-lane tunnel will start
subsequently. It will proceed most of all under Sokolská Street,
in the direction of the portal of the cut-and-cover tunnels completed in Čelakovského Sady park during the previous stage. Of
course, the tunnel will be connected to the services structure in
Fügnerovo Náměstí Square.
STRUCTURAL SOLUTION TO MINED DOUBLE-LANE
TUNNELS

The following facts crucially affected the tunnel cross-section
design:
a) The concept of the transverse tunnel ventilation system
with the services structure in Fügnerovo Náměstí Square.
b) The use of the air supply duct under the roadway for the
escape of persons in the case of a tunnel fire (first of all
during construction stage 1).
c) The tunnels are located under the permanent water table
level; the closed final lining profile is therefore necessary.
Taking the above-mentioned rules into consideration, the tunnel cross-section with a double-shell lining with a closed
waterproofing system suitable for the NATM (see Fig. 4) was
proposed.
Disagreement of citizens with the construction of mined tunnels has significantly grown lately in Prague. Owners and users
of at-grade structures above the tunnel alignment are afraid of
potential defects on buildings and negative seismic effects
during the NATM tunnelling.
These problems can be successfully solved by the application
of full-face tunnelling machines (see Fig. 5). Modern shields
with active excavation face support minimise the risk of damage to surface buildings and seismic effects during the driving
operations are excluded. In this particular case the application of
a shield with active excavation face support is further recommendable owing to the fact that the driving of the double-lane
tunnels would be divided into two stages. It means that only
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ RAŽENÝCH DVOUPRUHOVÝCH
TUNELŮ

Skutečnosti, které zásadně ovlivnily návrh příčného profilu tunelu:
a) Koncepce příčného větrání tunelu s technologickým
objektem na Fügnerově náměstí.
b) Využití přívodního vzduchotechnického kanálu pod
vozovkou pro únik osob v případě požáru v tunelu
(zejména při 1. etapě výstavby).
c) Tunely jsou situovány pod trvalou hladinou podzemní
vody, a je proto nutno navrhovat uzavřený profil definitivního ostění.
Při respektování výše uvedených zásad byl navržen příčný
profil tunelu s dvouplášťovým ostěním s uzavřenou mezilehlou vodotěsnou izolací pro technologii NRTM (obr. 4).
V poslední době v Praze velmi vzrůstá nesouhlas občanů
s výstavbou ražených tunelů. Majitelé i uživatelé nadzemních objektů nad trasou tunelů se obávají případných poruch
na budovách i negativního vlivu seismických účinků při
ražbě technologií NRTM.
Tyto problémy lze úspěšně řešit ražbou tunelů pomocí
plnoprofilového tunelovacího stroje (obr. 5). Moderní štíty
s aktivním zajištěním čela tunelu minimalizují riziko poruch
na povrchové zástavbě a zároveň jsou vyloučeny seismické
účinky při ražbě. V daném případě podporuje použití štítu
s aktivním zajištěním čela i skutečnost, že dvoupruhové
tunely by byly realizovány ve dvou časových etapách. To
umožňuje nasazení jednoho štítu, čímž se tato technologie
ražby stává efektivnější. Celková délka tunelů ražených štítováním by byla 2010 m.
ZÁVĚR
Předložená koncepce zklidnění povrchové automobilové
dopravy zejména v prostoru před Národním muzeem na
Václavském náměstí a v okolí náměstí I. P. Pavlova byla
prezentována již na tunelářské konferenci Praha 2010 a na
světovém tunelářském kongresu v kanadském Vancoveru
v témže roce. Tento návrh považují autoři za natolik zajímavý, že by s ním rádi i touto cestou seznámili širší odbornou veřejnost. Velkou předností navrhovaného řešení je
podle názoru autorů možnost etapizace výstavby, ale zejména koncepce příčného větrání tunelů s účinným rozptylem
odváděného vzduchu nad úroveň okolní zástavby v obou
etapách výstavy. Ve světových velkoměstech je všeobecným
trendem odlehčovat přetížené povrchové dopravě převáděním alespoň části dopravní zátěže do podzemí.

ING. JIŘÍ RŮŽIČKA, ruzicka@metroprojekt.cz,
ING. JAN KYKAL, kykal@metroprojekt.cz,
METROPROJEKT Praha a. s.
Recenzovali: prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.,
prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
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Obr. 5 Příčný řez při použití plnoprofilového tunelovacího stroje
Fig. 5 Cross-section for the application of a full-face tunnelling machine

a single shield would be sufficient, which makes this technique
even more effective. The total length of tunnels to be driven
with a full-face tunnelling machine would be 2010m.
CONCLUSION

The submitted concept of the design for easing the surface
traffic flow in the area in front of the National Museum and in
the surroundings of Náměstí I. P. Pavlova Square was already
presented at the Underground Construction 2010 conference in
Prague and at the 2010 World Tunnel Congress in Vancouver,
Canada. The authors consider this proposal to be so interesting
that it is worth informing the wider professional public about it
in this journal. According to the opinion of the authors, great
advantage of the proposed solution is the possibility of dividing
the construction into stages and, first of all, the system of transverse ventilation of tunnels with the effective dispersion of
exhausted air over the level of buildings located in the surroundings during both construction stages. There is a general trend
in big cities of the world to relieve overburdened surface traffic
by diverting at least parts of traffic loads underground.
ING. JIŘÍ RŮŽIČKA, ruzicka@metroprojekt.cz,
ING. JAN KYKAL, kykal@metroprojekt.cz,
METROPROJEKT Praha a. s.
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STAVBA METRA V.A – STANICE PETŘINY
5TH EXTENSION OF PRAGUE METRO LINE A – PETŘINY STATION
JIŘÍ RŮŽIČKA, MIROSLAV KOCHÁNEK, PETR VIŠŇÁK

ABSTRAKT
Tento příspěvek se věnuje stanici Petřiny a to zejména postupu ražeb. Stanice Petřiny je situována do centra stejnojmenného pražského
sídliště. Je umístěna pod ulicí Brunclíkovou, přičemž podélná osa stanice přibližně koresponduje s osou této ulice. Nástupiště stanice je
v hloubce 38 metrů pod terénem. Stanice je navržena jako jednolodní s ostrovním nástupištěm standardní délky 100 m a šířky 11,5 m. Velmi
náročný byl způsob rozrážek pro přechod ražeb ze středního odstavného tunelu umístěného v ose stanice v dolní části příčného profilu staničního tunelu do bočních výrubů. Ty musely umožnit protažení štítů, zároveň musel být zachován profil budoucího středního obratového
tunelu. Ražba střední části staničního tunelu byla navržena tak, aby vyloučila riziko zvedání dna výrubu před uzavřením spodní klenby.
U stanice Petřiny obdobně jako u stanice Bořislavka bylo nutno dále vyřešit technicky velmi náročný uzel průniku profilu výtahové šachty do klenby staničního tunelu.
ABSTRACT
This paper dedicates in more detail to Petřiny station, most of all to the excavation procedure. Petřiny station is located in the centre of
a Prague residential area of the same name. Its position is under Brunclíkova Street and its longitudinal axis approximately corresponds to
the axis of this street. The station platform is at the depth of 38 metres under the terrain surface. The station is designed as a single-vault
structure with an intermediate platform with the standard length of 100m and the width of 11.5m. The system of bifurcating tunnel “stubs”
allowing the transition from the tunnel for dead-end tail tracks, which is positioned on the station centre line, in the bottom part of the station cross-section, to sidewall drifts. They had to allow for the pulling of shields through and, at the same time, the profile of the future central tunnel for dead-end tail tracks had to be maintained. The excavation of the central part of the station tunnel was designed in a way eliminating the risk of the excavation bottom heaving before the invert was closed. At Petřiny station, similarly to Bořislavka station, it was
further necessary to solve the technically very demanding node of the lift shaft profile penetration into the station tunnel vault.
ÚVOD

INTRODUCTION

V současné době je v pokročilém stadiu výstavba
V. provozního úseku trasy A pražského metra. Tento provozní
úsek délky 6134 m má 4 stanice, z nichž 3 stanice jsou ražené
a konečná stanice Nemocnice Motol je povrchová. Dvě z ražených stanic jsou jednolodní (Petřiny a Bořislavka) a jedna
trojlodní (stanice Nádraží Veleslavín). O této významné pražské dopravní stavbě informovala média veřejnost již několikrát a to jak v období přípravy, tak i po zahájení realizace.
Základní informace o této stavbě byly rovněž publikovány
i v časopisu Tunel. V tomto příspěvku se chceme podrobněji
věnovat stanici Petřiny a to zejména postupu ražeb.

The construction of the 5th operational section of the Prague
Metro Line A (the so-called Metro V.A) is at the moment at an
advanced stage. This 6134m long operational section contains
4 stations, 3 of them mined and 1 (Nemocnice Motol terminal
station) of the at-grade type. Two of the mined stations are
single-vault structures (Petřiny and Bořislavka) and one is
a triple-vault structure (Nádraží Veleslavín). Media have informed the public about this important Prague transport project
already several times, both in the project preparation period
and after the commencement of the works. Basic information
on this project has also been published in TUNEL journal. In
this paper we want to dedicate ourselves to Petřiny station, first
of all to the tunnelling procedures, in more detail.

UMÍSTĚNÍ STANICE

Stanice Petřiny je situována do centra stejnojmenného pražského sídliště. Je umístěna pod ulicí Brunclíkovou, přičemž
podélná osa stanice přibližně koresponduje s osou této ulice
(obr. 1). Nástupiště stanice je v hloubce 38 metrů pod terénem.
Stanice zajistí spojení sídliště Petřiny s páteřním dopravním
systémem města a umožní komfortnější dosažení centra včetně rychlejší dopravy do okrajových částí Prahy, které jsou nyní
poměrně složitě dosažitelné.
Stanice je navržena jako jednolodní s ostrovním nástupištěm
standardní délky 100 m a šířky 11,5 m. Hlavní výstup ze stanice je veden eskalátorovým tunelem přímo na úroveň terénu
(obr. 2) do nadzemního vestibulu s minimalizovanou obchodní vybaveností. Je umístěn do blízkosti křižovatky ulic Brunclíkova – Na Petřinách vedle obchodního domu. Výstup
z vestibulu je orientován směrem ke křižovatce a k veřejnému
prostoru před obchodním domem a navazuje tak i na tramvajovou zastávku „Obchodní dům Petřiny“ a návazné autobusové linky. Přístup na tramvajové ostrůvky je vyřešen po
povrchu (obr. 1). Bezbariérový přístup do stanice je zajištěn

STATION LOCATION

Petřiny station is located in the centre of a Prague residential area of the same name. Its position is under Brunclíkova
Street and its longitudinal axis approximately corresponds to
the axis of this street (see Fig. 1). The platform is at the depth
of 38m under the terrain surface. The station will provide the
link of the residential area of Petřiny with the backbone traffic
system in the city and will allow for more comfortable reaching
of the city centre, including faster transport to suburban parts
of Prague, which are currently relatively hard to reach.
The station is designed as a single-vault structure with an
intermediate platform with the standard length of 100m and the
width of 11.5m. The main route of the exit from the station
leads along an escalator tunnel directly to the terrain surface
level (see Fig. 2), to an at-grade concourse housing minimised
shopping facilities. It is located in the vicinity of the intersection between Brunclíkova and Na Petřinách Streets, next to
a department store. The exit from the concourse is oriented
toward the intersection and the public space in front of the
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montážní šachta pro štíty
launching chamber for shields
odstavný tunel
stabling tunnel

strojovna hlavního větrání
main ventilation plant cavern

bezbariérový přístup – barrier-free access
větrací šachta
ventilation shaft
přístupový tunel Markéta
Markéta access tunnel

Obr. 1 Situace stanice Petřiny
Fig. 1 Petřiny station layout

pomocí dvojice výtahů, s přestupem v podzemní hale, která se
nachází pod ulicí Brunclíkova. Sem je rovněž vedeno pevné
únikové schodiště z úrovně nástupiště. Z podzemní haly je
možné na povrch vyjet výtahem nebo vystoupat po pevném
schodišti. Bezbariérový přístup do stanice včetně nouzového
schodiště se nachází cca 160 m od hlavního vestibulu.
GEOLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ POMĚRY

Pod povrchem terénu je vrstva navážek mocnosti 0,8–1,2 m.
Kvartérní pokryv představují jílovité a písčitojílovité hlíny
převážně pevné konzistence s hojnými úlomky převážně
opuky. Mocnost těchto deluviálních sedimentů byla v provedených sondách ověřena mezi 1,2–2,4 m.
Křídové podloží pod kvartérními sedimenty tvoří bělošedé
i žlutošedé písčité a prachovité slínovce, tzv. opuky. Stratigraficky náležejí k turonskému bělohorskému souvrství. Při
svém povrchu jsou zvětralé a výrazněji rozvolněné s častou
jílovitou výplní na rozevřených puklinách, níže přecházejí ve
zdravé horniny se střední, ojediněle až vysokou pevností.
Celková mocnost slínovců byla zjištěna okolo 15 m. Na bázi
bývají obyčejně slabě zvodnělé. To je způsobeno tím, že
v podloží slínovců se vyskytuje tenká poloha turonských jílovců. Jedná se o průběžnou polohu slabě zpevněných žlutohnědých až okrově hnědých jílovců až jílů o mocnosti nejčastěji
okolo 1 m. Na bázi mívají výraznou glaukonitickou příměs
dodávající jim pak typickou nazelenalou barvu.

strojovna hlavního větrání
main ventilation plant cavern

odstavný tunel
stabling tunnel

department store. In this way it is connected to “Obchodní dům
Petřiny” tramway stop and linking bus lines. The access to
tramway boarding islands is solved at grade (see Fig. 1). Stepfree access to the station is secured by a pair of lifts, with transfer in the underground hall located under Brunclíkova Street.
A fixed exit staircase from the platform level is also led to this
hall. It is possible to get from the underground hall to the surface by a lift or along a fixed staircase. A step-free access to the
station, including an emergency staircase, is found at the
distance of about 160m from the main concourse.
GEOLOGICAL AND HYDROLOGICAL CONDITIONS

There is a 0.8–1.2m thick layer of anthropogenic fills under
the terrain surface.
The Quaternary cover is represented by clayey and sandyclayey loams, mostly with stiff consistency, containing numerous fragments mostly of cretaceous marl. The thickness of
these deluvial sediments was verified in survey boreholes to
range from 1.2m to 2.4m.
The Cretaceous sub-grade under the Quaternary sediments is
formed by white-grey and yellow-grey sandy and silty marlites,
the so-called cretaceous marls. In terms of stratigraphy, they are
part of the Bílá Hora Turonian Member. At their surface they are
weathered and more significantly loosened, containing frequent
clayey filling of open discontinuities. At greater depth they pass
to sound rock with medium, sporadically even high, strength.
The total thickness of the marlite layer was determined to be
around 15m. The marlites are usually weakly saturated with

staniční tunel – station tunnel

eskalátorový
tunel
escalator
tunnel

vestibul
concourse

hl. p. v
water table

Obr. 2 Podélný řez stanicí
Fig. 2 Longitudinal section through the station
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Níže se vyskytují již cenomanské pískovce korycanského
souvrství. Jedná se o cca 20 m mocný sled subhorizontálně
uložených bělošedých, žlutohnědých i rezavě hnědých křemenných pískovců s obsahem křemene v rozmezí 60–70 %.
Pískovce jsou převážně lavicovitě, místy i deskovitě vrstevnaté a v jednotlivých polohách šikmo zvrstvené. Jsou porušené
2 hlavními subvertikálními, průběžnými a na sebe zhruba kolmými systémy puklin. Na puklinách mají písčitou výplň, ale
nezřídka mohou být i rozevřené a bez výplně. V korycanských
pískovcích byla z výsledků provedených prací vymezena
jejich svrchní, velmi slabě zpevněná poloha, která je na rozhraní hornina – zemina, má extrémně nízkou pevnost
a celkově horší geotechnické vlastnosti než zbývající partie
pískovců v podloží. Horninový masiv korycanských pískovců
je poměrně zrnitostně variabilní jak ve směru horizontálním,
tak i ve směru vertikálním a nepravidelně se v něm střídají
polohy jemnozrnné, střednězrnné, hrubozrnné a podružně
i polohy drobnozrnných slepenců. Tato variabilita se odráží
i v kolísající pevnosti v rámci celého souvrství. Pískovce mají
převážně velmi nízkou až nízkou pevnost, pouze v lokálně
proželezněných rezavě hnědých polohách jsou výrazně pevnější se střední pevností.
Bazální polohy křídového komplexu tvoří sladkovodní sedimenty peruckého souvrství. Jedná se zde o zrnitostně pestrý
komplex převažujících tmavě šedých jílovců s kolísající příměsí uhelného detriru a místy i s mocnějšími polohami pískovců.
Předkřídové podloží představují ordovické sedimentární
horniny šáreckého a dobrotivského souvrství. Byly zastiženy
tmavě šedé jílovitoprachovité břidlice náležející k šáreckému
nebo dobrotivskému souvrství, které mají obdobný charakter.
Břidlice jsou zvrásněné, monoklinálně ukloněné, s do kumentovaným sklonem vrstev mezi 40–50°. Ve svrchních
partiích byly dokumentovány břidlice zvětralé s velmi nízkou
pevností, níže pak břidlice navětralé a zdravé s nízkou pevností.
Hydrogeologické poměry – v zájmovém území jsou zvodnění ve 2 kolektorech – cenomanském a turonském. Hlavní zvodnělé prostředí představuje cenomanský kolektor vázaný na
průlinovo-puklinově propustné korycanské pískovce. Byla
zjištěna hodnota koeficientu hydraulické vodivosti těchto vrstev v řádu kf = cca 4x10-5 m/s. Turonský kolektor podzemní
vody je na bázi turonských slínovců. Jedná se o puklinově propustné prostředí v nadloží prakticky nepropustných turonských jílovců. Je to kolektor podzemní vody s velmi nízkou
vydatností. Z hlediska agresivity je cenomanská podzemní
voda hodnocena jako hydrogenuhličitanová, pouze místy se
zvýšenými koncentracemi síranů, výjimečně i chloridů.
Pro velmi detailní ověření geologických a hyd ro geologických poměrů byl pro ražbu staničního tunelu využit
dodatečně navržený přístupový tunel (viz dále). Byla jím zastižena celá škála hornin, které se vyskytují v nadloží nebo přímo
v profilu staničního tunelu.
ZMĚNA KONCEPCE VÝSTAVBY STANICE

Pro výstavbu této stanice včetně navazujících traťových
tunelů jak směrem ke stanici Nemocnice Motol (dvoukolejný
tunel ražený technologií NRTM), tak i jednokolejných tunelů
směrem ke stanici Petřiny a dále (ražba zeminovými štíty) byl
v Břevnově vybrán prostor terénní deprese mezi ulicemi
Bělohorská a Ankarská, v blízkosti křižovatky Na Vypichu.
Toto místo je pro výstavbu tak rozsáhlé stavby velmi výhodné,
protože díky terénní depresi překonávají přístupová díla do
trasy metra menší výškový rozdíl. Rovněž velká vzdálenost

water at the base. The reason is the fact that a thin layer of
Turonian claystone is found under the marlites. It is
a continuous layer of weakly solidified yellow-brown to ochrebrown claystone with the thickness most frequently fluctuating
about 1m. At the base they usually contain distinct glauconitic
addition, which adds typical greenish colour to them.
At the lower depth there are Cenomanian sandstones of the
Korycany Member. It is the case of an about 20m thick sequence of sub-horizontally deposited white-grey, yellow-brown
and rusty-brown quartziferous sandstones with the content of
quartzite ranging from 60 to 70%. The sandstones are mostly
tabularly bedded, locally heavy bedded, with slanting bedding
planes of individual layers. They are disturbed by 2 main subvertical continual systems of fissures, which are roughly perpendicular to each other. The fissures contain sandy filling, but
they can be often open, without filling. An upper, very weakly
solidified, layer was identified on the basis of survey results in
the Korycany Member sandstones. This soil has extremely low
strength and generally worse geotechnical properties than the
remaining sandstone parts in the basement. The ground mass of
the Korycany Member sandstones is relatively variable in
terms of the grain-size composition, both in the horizontal
direction and vertical direction, and layers of fine-grained,
medium-grained and coarsely-grained sandstone, even minor
layers of fine-grained conglomerates, alternate in it. This variability is reflected even in the fluctuating strength within the
whole member. The strength of the sandstones mostly ranges
from very low to low, with the exception of locally iron-bearing rusty-brown layers, which are significantly stronger, with
medium strength.
The basal layers of the Cretaceous formation are formed by
fluvial sediments of the Peruc Member. In this location it is
a complex of prevailing dark grey claystones with varied granularity, with the fluctuating addition of carboniferous detritus,
locally even with thicker sandstone layers.
The pre-Cretaceous sub-grade is represented by Ordovician
sedimentary rocks of the Šárka and Dobrotiv Members. Dark
grey clayey-silty shales of the Šárka or Dobrotiv Members
were encountered. They have similar characters. The shales are
folded, monoclinally dipping, with the documented dip of layers varying between 40° and 50°. Very low strength, weathered
shales and slightly weathered and unweathered shales were
documented in the upper and bottom parts, respectively.
As far as hydrogeological conditions are concerned, there are
two aquifer systems found in the area of operations,
Cenomanian and Turonian. The main water-bearing environment is represented by the Cenomanian aquifer, which is associated with the Korycany Sandstone displaying interstitial and
fissure types of permeability. The hydraulic conductivity coefficient value of these layers was determined to be in the order
of kf = approximately 4x10-5m/s. The Turonian groundwater
aquifer is found on the Turonian marlite base. This environment with fissure permeability is located above virtually
impermeable Turonian sandstones. The yield of this groundwater aquifer is very low. Regarding the corrosivity, Cenomanian
groundwater is assessed as hydrogen carbonate water with only
locally increased concentrations of sulphates and exceptionally
also chlorides.
An additionally designed access tunnel (see below) was used
for the very detailed verification of geological and hydrogeological conditions for the station tunnel excavation. It encountered a wide range of the ground types existing in the overburden
or directly in the station tunnel profile.
CHANGED STATION CONSTRUCTION CONCEPT
A space formed by a terrain depression between Bělohorská and
Ankarská Streets in the vicinity of the Na Vypichu intersection
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was selected in the district of Břevnov for the construction of this
station including adjacent running tunnels both in the direction of
Nemocnice Motol station (a double-track tunnel driven using the
NATM) and in the direction of Petřiny station (single-track tunnels driven using EPB shields). This location is very suitable for the
construction of such a large structure because access structures
leading to the metro route overcome smaller differences in elevations owing to the terrain depression. In addition, the large distance from residential buildings eliminates complaints of residents
about dust emissions and noise pollution in the area of the construction site facilities.
It was possible in this location to develop a descending ramp
and an access tunnel for the excavation of the double-track tunnel in the direction of Nemocnice Motol station and the hinterland for the driving of single-track running tunnels including
a 20m-diameter circular assembly shaft. According to tender
documents, the excavation of Petřiny station was to start from
the single-track running tunnels. A condition for it was the use
Obr. 3 Základní vertikální členění výrubu staničního tunelu
of high-capacity rail-bound haulage of muck during the excaFig. 3 Basic “vertical” excavation sequence for the station tunnel
vation of these tunnels.
After taking into consideration the time demands of individual operations during removing muck from the running tunnel
od obytné zástavby eliminuje jakékoliv stížnosti obyvatel na
in variants comprising high-capacity rail-bound transport and
prašnost a hluk v prostoru zařízení staveniště.
belt conveyor transport, the construction contractor decided to
Bylo zde možné rozvinout sjezdovou rampu a přístupový
use a machine designed for mucking out by means of belt contunel pro ražbu dvoukolejného tunelu ve směru ke stanici
veyors up to the surface (for more details see the paper [1]).
Nemocnice Motol a zázemí pro ražbu jednokolejných traťoThis system would have significantly complicated the subsequvých tunelů včetně kruhové montážní šachty průměru 20 m.
ent excavation of the station. The clearance profiles of singleStanice Petřiny měla být podle zadávací dokumentace ražena
track running tunnels are insufficient for commonly used tranz jednokolejných traťových tunelů. Předpokladem bylo použisport by trucks and their use would have meant an extension of
tí velkokapacitní kolejové dopravy rubaniny při ražbě těchto
the construction duration. For that reason new 343m long
tunelů.
Markéta separate access tunnel, which was connected to the
Zhotovitel po zvážení časové náročnosti jednotlivých operacentral tunnel for dead-and tail tracks at this station, was driven
cí při odtěžování rubaniny z traťových tunelů ve variantách
from the construction site facility in Břevnov for the needs of
kapacitní kolejová doprava nebo pásová doprava se rozhodl pro
the construction of Petřiny station itself. Owing to this change
použití stroje s odtěžováním rubaniny pásovou dopravou až na
in the station construction concept it was possible to carry out
povrch (podrobněji viz článek [1]). Tím by se následná ražba
both sidewall drifts in advance, prior to the entry of the shields
stanice značně zkomplikovala. Pro běžně používanou dopravu
into the station tunnel profile, and pull the shields along the
nákladními auty jsou světlé profily jednokolejných traťových
drifts.
tunelů nedostatečné a ve svém důsledku by to znamenalo proA 143m long part of the access tunnel will in the definite
dloužení doby výstavby stanice. Proto byl pro výstavbu vlastní
state house the main metro ventilation plant and a ventilation
duct. The new location of the main ventilation plant room is
stanice Petřiny ze zařízení staveniště v Břevnově vyražen nový
more suitable in terms of the construction work and the operasamostatný přístupový tunel „Markéta“ délky 343 m zaústěný
tion than the original location outside the running tunnels
do středního obratového tunelu této stanice. Při této změně
route. Because of the fact that the central tunnel for dead-end
koncepce výstavby stanice bylo možno před vstupem štítů do
tail tracks was driven in advance, the primary lining had to be
profilu staničního tunelu v předstihu vyrazit oba boční výruby
designed in a way allowing the subsequent excavation of adjaa jimi pak štíty protáhnout.
cent running tunnels with
EPB shields without any
supplementary measure. It
TRAŤOVÉ TUNELY – RUNNING TUNNELS STANIČNÍ TUNEL – STATION TUNNEL
was confirmed during the
realisation that the deformations of the primary
následná ražba zeminovými štíty
levý boční výrub – left-hand sidewall drift
subsequent EPBS driving
lining of the tunnel for
dead-end tail tracks were
rozrážka – bifurcation
very small. The fact that the
secondary cast-in-situ lining of the central tunnel for
obratový tunel – tunnel for dead-end tail tracks
dead-end tail tracks is
installed with a big time
lag, after which the ground
rozrážka – bifurcation
mass in the tunnel surroundings is already fully stabilised, was also favourable.
pravý boční výrub – right-hand sidewall drift
A reverse procedure was
assumed in the tender
Obr. 4 Přechod ražeb z odstavného tunelu do bočních výrubů stanice – půdorys
documents; bracing of the
Fig. 4 Transition of the excavation from the tunnel for dead-end tail tracks to the station sidewall drifts – ground plan
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Část přístupového tunelu v délce 143 m bude v definitivním
stavu využívána pro strojovnu hlavního větrání metra a větrací
kanál. Nová poloha strojovny hlavního větrání je jak
z hlediska výstavby, tak i z hlediska provozu příznivější než
původní poloha situovaná vně trasy traťových tunelů. Tím, že
byl střední obratový tunel ražen v předstihu, muselo být primární ostění navrženo tak, aby umožňovalo následnou ražbu
přilehlých traťových tunelů zeminovými štíty bez jakýchkoli
doplňkových opatření. Při realizaci se potvrdilo, že deformace
primárního ostění obratového tunelu byly velmi malé. Příznivé
je i to, že sekundární monolitické ostění středního obratového
tunelu je prováděno s velkým časovým odstupem, kdy je již
horninový masiv v okolí tunelů zcela stabilizován. V zadávací
dokumentaci byl předpokládán opačný postup a uvažovalo se
s rozepřením montovaného ostění traťových tunelů při následné ražbě středního obratového tunelu.

PROSTOR BUDOUCÍCH
TRAŤOVÝCH TUNELŮ
SPACE OF FUTURE
RUNNING TUNNELS

STANIČNÍ TUNEL
STATION TUNNEL

Obr. 5 Podélný řez boční větví rozpletu
Fig. 5 Longitudinal section through the bifurcation

segmental lining of running tunnels during the subsequent
excavation of the central tunnel for dead-end tail tracks.

RAŽBA STANIČNÍHO TUNELU

Staniční tunel má délku 217 m. Plocha příčného profilu
výrubu je 256 m2, přičemž šířka výrubu je 22 m a max. výška
v ose tunelu je 15,5 m. V krátkém úseku dlouhém 34,5 m je
profil staničního tunelu zvýšen o 0,5 m.
Tak velký profil tunelu pochopitelně vyžaduje v daných geologických podmínkách vertikální členění výrubu a dále vzhledem k velké maximální výšce výrubu i horizontální členění.
Základní vertikální členění výrubu (obr. 3) bylo jak v bočních
výrubech, tak i ve středním výrubu horizontálně členěno na tři
výškové úrovně. U bočních výrubů (celková plocha 2x75 m2)
bylo na vnějších stranách realizováno trvalé primární ostění
tl. 400 až 500 mm, dočasné primární ostění (směrem ke střednímu výrubu) mělo tl. 300 až 425 mm. Ostění se v případě
kaloty a opěří vždy k patě výrubu plynule rozšiřovalo (tvz.
„sloní noha“). Kotvení trvalého primárního ostění bylo prováděno buď tyčovými kotvami, nebo v případě zhoršených geologických podmínek samozávrtnými kotvami. Aby byla usnadněna následná ražba středního dílčího výrubu, bylo dočasné
primární ostění na „vnitřní“ straně bočních výrubů kotveno
sklolaminátovými kotvami.
Velmi náročný byl způsob rozrážek pro přechod ražeb ze
středního odstavného tunelu umístěného v ose stanice v dolní
části příčného profilu tunelu do bočních výrubů staničního
tunelu (obr. 4). Boční výruby musely umožnit následné protažení štítů, zároveň musel být zachován profil budoucího středního obratového tunelu. Kvůli tomu vznikly velmi subtilní
dělící stěny mezi těmito výruby.

Obr. 6 Rozplet do bočních výrubů stanice
Fig. 6 Bifurcation to the station sidewall drifts

STATION TUNNEL EXCAVATION

The station tunnel is 217m long. The excavated cross-sectional area is 256m2, it is 22m wide and 15.5m high on the tunnel
axis. The station tunnel profile height is increased by 0.5m
along a short, 34.5m long, section.
Such a large tunnel profile in the particular geological conditions naturally requires an excavation sequence consisting of
sidewall drifts and a central tunnel (the so-called “vertical
sequence”) and, with respect to the great maximum height of
the excavation, also a sequence comprising top heading, bench
and invert (the so-called “horizontal sequence”). The basic vertical excavation sequence (see Fig. 3) was further divided horizontally into three levels both in the sidewall drifts and in the
central tunnel. The sidewall drifts (the total area of 2x 75m2)
were provided with a 400 – 500mm thick permanent primary
lining on the external sides, whilst a 300 – 425mm thick temporary lining was applied to the sides adjacent with the central
tunnel. The thickness of the top heading and bench linings
always continually increased at the base (the so-called “elephant’s leg”). The permanent primary lining was anchored either
with rod-type anchors or, in the case of worsened geological
conditions, with self-drilling anchors. The temporary primary
lining on the “internal” side of the sidewall drifts was anchored
with glassfibre reinforced plastic anchors so that the subsequent excavation of the central tunnel was facilitated.
The design of the tunnel “stubs” required for the transition of
the excavation from the central tunnel for dead-end tail tracks
located on the station axis in the bottom part of the tunnel
cross-section, bifurcating to the sidewall drifts, was very complicated (see Fig. 4). The sidewall drifts had to allow for the
subsequent pulling of the shields through them and, at the same
time, the profile of the future central tunnel for dead-end tail
tracks had to be maintained. Very subtle dividing walls between these excavations originated due to this fact.
The vaults of the side tunnel stubs had to rise within an as
short as possible section up to the level of the vaults of the sidewall drifts, the excavation sequence of which was further subdivided horizontally into 3 levels (see Fig. 5).
At the moment of the entry of tunnelling shields into the
Petřiny mined single-vault station, both sidewall drifts were
finished throughout the station length and these openings were
connected with each other at the station tunnel top heading
level, forming the full single-vault profile at the beginning of
the station, in an about 20m long section.
The construction contractor decided to solve this task by continual increasing the width of the right-hand sidewall drift up to
the full width of the station tunnel top heading (see Figures 4
and 8). Subsequently, the full width of the station tunnel top
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Klenby bočních rozrážek musely zároveň v co nejkratším
úseku vystoupat na úroveň kleneb bočních výrubů staničního
tunelu, které byly při ražbě horizontálně členěny na 3 úrovně
(obr. 5).
V době vjezdu štítů do jednolodní ražené stanice Petřiny
byly vyraženy oba boční dílčí výruby na celou délku stanice
a na začátku byly tyto výruby v úrovni kaloty staničního tunelu propojeny do plného jednolodního profilu na délku cca
20 m.
Zhotovitel se rozhodl toto řešit postupným rozšiřováním
kaloty pravého bočního výrubu stanice až na plnou šířku kaloty staničního tunelu (obr. 4 a 8). Následně protiražbou v kalotě
levého bočního výrubu bylo dokončeno propojení na celou
šířku staničního tunelu v požadované délce cca 20 m. Výhodou
tohoto postupu byla možnost nasadit při ražbě velké razící
mechanizmy, které by při provádění prorážky „do boku“ nebylo možné použít (obr. 4). Podmínkou pro realizaci tohoto propojení na celou šířku stanice bylo dokončení ražeb bočních
výrubů ve všech 3 výškových úrovních na délku 40 m od
začátku staničního tunelu a zásyp rubaninou spodní části bočních výrubů do úrovně pracovního dna kaloty (obr. 8).
Díky příznivým geologickým podmínkám mohly pokračovat
ražby kalot bočních výrubů až do konce staničního tunelu.
Odstup mezi čelbami byl 20 m. Následovalo opačným směrem
prohlubování opěří bočních výrubů včetně dočasné spodní
klenby. Až po dokončení opěří v celém rozsahu bočních výrubů bylo prováděno dotěžení výrubů a betonáž trvalé spodní
klenby v bočních výrubech (opět „od zadu“).
V průběhu zpracování realizační dokumentace byla velmi
intenzivně diskutována otázka postupu ražby střední části staničního tunelu. Byly zvažovány dvě varianty. První varianta
předpokládala, že při ražbě střední části staničního tunelu
budou zároveň postupně po etážích horizontálního členění
výrubu odbourávány provizorní vnitřní dělící stěny mezi bočním výrubem a středním výrubem.
Výhody:
• při ražbě středního výrubu po výškových etážích je snadné provádět zároveň demolici provizorních dělících stěn;
• nehrozí nebezpečí případného samovolného zřícení částí
dělících stěn.
Nevýhody:
• odbourávání dělících stěn může ohrožovat v bočních
výrubech pracoviště pro obsluhu ražeb jednokolejných

heading at the required length of 20m was achieved by the
excavation of the top heading of the left-hand sidewall drift
from the opposite end. The advantage of this procedure lied in
the possibility of employing large tunnelling equipment, which
could not have been used in the case of breaking through to the
side (see Fig. 4). A condition for the realisation of this connection forming the full station width was that the excavation of
the sidewall drifts was finished at all 3 levels along the length
of 40m from the beginning of the station tunnel and the bottom
parts of the sidewall drifts were backfilled with muck up to the
level of the working bottom of the top heading (see Fig. 8).
Owing to favourable geological conditions, the excavation of
top headings of the sidewall drifts could proceed up to the station tunnel length. The distance between excavation faces was
maintained at 20m. The deepening of the benches of the sidewall drifts, including the temporary invert, followed in the
opposite direction. The completion of the excavation and casting of permanent inverts in the sidewall drifts (again from the
rear sides) followed after the completion of the bench excavation in the sidewall drifts throughout their lengths.
The issue of the excavation sequence for the central tunnel of
the station was very intensely discussed during the work on the
detailed design. Two variants were prepared. The first variant
assumed that the temporary internal dividing walls between the
sidewall drifts and the central tunnel would be demolished step by
step, at each level of the excavation sequence, during the course
of the excavation of the central part of the station tunnel.
Advantages:
• it is easy during the course of the excavation of the central
tunnel at individual levels to concurrently demolish the
temporary dividing walls;
• there is no risk of spontaneous collapsing of parts of the
dividing walls.
Disadvantages:
• the breaking of the dividing walls may threaten the workplaces in the sidewall drifts used by the crews driving the
single-track running tunnels in the adjacent track sections
by the tunnelling shields;
• despite the fact that their load-bearing capacity is reduced
due to the removal of ground in the central part of the station tunnel, the dividing walls still contribute to increasing
the stability of the station tunnel excavation bottom during
the period before the primary lining invert is closed.
This risk at this station is all the greater because the upper half
of the station tunnel excavation was, paradoxically, carried out in

Obr. 7 Příčný řez napojením rozpletu na staniční tunel
Fig. 7 Cross-section through the bifurcation connection to the station tunnel

Obr. 8 Postupné rozšiřování kaloty bočního výrubu
Fig. 8 Gradual widening of the sidewall drift top heading
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traťových tunelů v navazujících traťových úsecích prováděných razícími štíty;
• dělící stěny i s oslabenou únosností odstraněním horniny
ve střední části staničního tunelu stále přispívají ke zvýšení stability dna výrubu staničního tunelu v době před uzavřením spodní klenby primárního ostění.
Toto riziko je u této stanice o to větší, že paradoxně horní
polovina výrubu staničního tunelu byla prováděna v dobrých
geologických podmínkách (stabilní korycanské pískovce nad
hladinou podzemní vody), naopak ve spodní polovině výrubu
staničního tunelu se vyskytují málo stabilní perucké jílovce
a pod nimi jsou zvětralé a rozložené partie ordivických břidlic.
Druhá varianta předpokládala zachování provizorních dělících stěn po celou dobu ražby středního výrubu (ve všech výškových etážích) a jejich odstranění až po uzavření spodní klenby primárního ostění staničního tunelu.
U této varianty je nutné s ohledem na značnou celkovou
výšku výrubu staničního tunelu provést částečné zaplnění
středního výrubu, aby se při bourání dělících stěn mohly spolehlivě a bezpečně odbourávat jejich horní části v místě styku
s klenbou staničního tunelu.
Na základě modelových výpočtů a s přihlédnutím k některým negativním zkušenostem ze zahraničí byla zvolena
ražba střední části staničního tunelu podle druhé varianty.
V průběhu ražby byly v rámci geotechnického monitoringu
sledovány deformace dělících stěn. V úsecích, kde se projevovaly větší deformace, bylo jako doplňkové opatření provedeno
provizorní rozepření dělících stěn dřevěnou kulatinou
v místech největšího vzepětí oblouků dělících stěn.
VODOTĚSNÁ IZOLACE A DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ

Po dokončení ražby staničního tunelu byla prováděna montáž mezilehlé fóliové vodotěsné izolace. Potom následovala
postupná betonáž definitivního monolitického železobetonového ostění. Nejprve bylo pochopitelně prováděno dno staničního tunelu v pracovních délkách převážně od 10 do 15 m. To
vyplývalo z polohy jímek a dalších prohlubní ve dně stanice.
Potom následovala montáž výztuže a betonáž klenby tunelu do
posuvného bednění. Délka pracovního záběru byla 10 m.
PRŮNIK PROFILU VÝTAHOVÉ ŠACHTY DO KLENBY
STANIČNÍHO TUNELU

U stanice Petřiny obdobně jako u stanice Bořislavka bylo
nutno vyřešit technicky velmi náročný uzel průniku profilu

Střední dílčí výrub
Central partial
excavation
Levý dílčí
výrub
Left-hand
partial
excavation

Úpravy pro protažení štítu
Modifications for pulling the
shield through

Pracovní úroveň 1
Working stage 1

Obr. 9 Ražba kaloty středního výrubu
Fig. 9 Central tunnel top heading excavation

good geological conditions (stable Korycany Sandstones located
above the water table), whilst little stable Peruc Clays with weathered and decomposed positions of Ordovician shales in their
sub-grade exist in the bottom part of the station tunnel profile.
The second variant assumed that the temporary dividing
walls would be preserved throughout the central tunnel excavation time (at all sequential levels) and would be removed
after the completion of the station tunnel primary lining invert.
At this variant it is necessary with respect to the large total
height of the station tunnel excavation to partially backfill the
central tunnel so that the upper parts of the walls can be reliably and safely cut away at their intersections with the station
tunnel vault during the demolition process.
The second variant was selected for the excavation of the
central part of the station tunnel on the basis of model analyses
Střední dílčí výrub
Central partial
excavation

Pravý dílčí
výrub
Right-hand
partial
excavation

Levý dílčí
výrub
Left-hand
partial
excavation

Úpravy pro protažení
štítu
Modifications for
pulling the shield
through
Obr. 10 Kalota středního výrubu
Fig. 10 Central tunnel top heading

Pravý dílčí
výrub
Right-hand
partial
excavation

Pracovní úroveň 2
Working stage 2

Obr. 11 Ražba opěří středního výrubu
Fig. 11 Central tunnel bench excavation

43

22. ročník - č. 4/2013

Střední dílčí výrub
Central partial
excavation
Levý dílčí
výrub
Left-hand
partial
excavation

Pravý dílčí
výrub
Right-hand
partial
excavation

Obr. 13 Dobírání dna středního výrubu a betonáž spodní klenby
Fig. 13 Completion of the central tunnel invert excavation and casting of the
invert
Úprava pro protažení
štítu
Modifications
for pulling the shield
through

Obr. 12 Dobírání dna středního výrubu a betonáž spodní klenby
Fig. 12 Completion of the central tunnel invert excavation and casting of the
invert

výtahové šachty do klenby staničního tunelu. Výtahová šachta
této stanice má půdorys ve tvaru elipsy s délkou hlavní osy
výrubu 11 m a vedlejší osy výrubu 9,3 m (plocha výrubu je
82,5 m2). Pro porovnání celková šířka výrubu staničního tunelu je 22 m a šířka otvoru pro výtahovou šachtu je 9,3 m. Byl
navržen následující postup. Nejprve byla prováděna betonáž
klenby definitivního ostění staničního tunelu tak, aby pracovní
spára mezi pasy byla umístěna přibližně do středu budoucího

Poloha bagru
v ose stanice
Excavator position
on station axis

provizorní
rozepření
temporary
bracing

Obr. 14 Rozepření provizorních vnitřních stěn vertikálního členění
Fig. 14 Bracing of temporary internal walls of the “vertical” excavation
sequence

Zásyp – Backfill

Obr. 15 Zásyp spodní částí středního výrubu a bourání provizorních vnitřních
stěn v kalotě
Fig. 15 Backfill of the bottom part of the central tunnel and demolition of
temporary internal walls in the top heading
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and taking into consideration some negative experience from
abroad.
The deformations of the dividing walls were followed during
the excavation operations within the framework of geotechnical monitoring. A supplementary measure was implemented in
the sections where larger deformations were observed: the dividing walls were temporarily braced with logs at the greatestheight points of the dividing wall vaults.
WATERPROOFING SYSTEM AND FINAL LINING
The intermediate plastic waterproofing membrane was
installed after the completion of the station tunnel excavation.
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Obr. 18 Výtahová šachta – svislý řez
Fig. 18 Lift shaft – cross section
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Obr. 17 Definitivní ostění stanice – příčný řez
Fig. 17 Station final lining – cross-section

Obr. 16 Staniční tunel v primárním ostění
Fig. 16 Station tunnel provided with primary lining
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The casting of the final reinforced
concrete lining in blocks followed.
Naturally, the station tunnel bottom
was cast first, with the casting block
lengths ranging from 10 to 15m. The
lengths followed from the locations
of sumps and other pits in the station
bottom. The installation of concrete
reinforcement of the tunnel vault
followed and concrete was cast
behind a travelling form. The vault
casting blocks were 10m long (see
Fig. 17).
LIFT SHAFT PROFILE
PENETRATION INTO
THE STATION TUNNEL VAULT

Similarly to Bořislavka station, it
was also necessary at Petřiny station
to solve the technically very complicated node where the lift shaft profile penetrated the station tunnel vault.
The lift shaft of this station is elliptic in the ground plan, with the major
axis and the minor axis 11m and
4.6m long, respectively (the excavated cross-sectional area of 82.5m2).
For comparison, the total width of
the station tunnel excavation is 22m,
whilst the opening for the lift shaft is
9.3m wide. The following procedure
was designed: The station tunnel
final lining vault was cast first, with
the construction joint between the
blocks located approximately in the
middle of the future opening in the
station tunnel vault. Longitudinal
reinforcement bars were subsequently spliced using Lenton threaded
type couplers. The transverse bracing of the unclosed part of the station tunnel final lining vault was
installed in the location of the future
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Obr. 19 Rozepření klenby definitivního ostění stanice
Fig. 19 Bracing of the station final lining vault

otvoru v klenbě staničního tunelu. Podélná výztuž byla následně propojována pomocí šroubových spojek Lenton. Zároveň se
provádělo příčné provizorní rozepření neuzavřené části klenby
definitivního ostění staničního tunelu v místě budoucího prostupu. Po technologické pauze potřebné pro vytvrdnutí betonu
bylo možné pokračovat ve hloubení výtahové šachty. Jako
nosná konstrukce pro ochranný poval na dně výtahové šachty
bylo využíváno provizorní rozepření klenby staničního tunelu.
Po dohloubení výtahové šachty se dokončila betonáž definitivního ostění šachty a bylo možno odstranit provizorní rozepření klenby staničního tunelu.
ZÁVĚR

Ražba stanice byla velmi úspěšná zejména z pohledu vlivu
stavby na okolní povrchovou zástavbu. Celkové poklesy terénu
nad stanicí se pohybovaly v rozmezí 10 až 15 mm, pouze jediný bod vykázal hodnotu 18,2 mm. To jsou při velikosti profilu
výrubu stanice cca 260 m2 hodnoty přímo vynikající. Přínosem
byla rovněž změna koncepce postupu výstavby stanice.
Při ražbě stanice Petřiny byly získány cenné poznatky při
řešení některých obtížných momentů ražby i dalších etap
výstavby. Také byl použit jiný, jednodušší způsob napojení
výtahové šachty do klenby staničního tunelu než u stanice
Bořislavka. To umožnily jak geologické poměry, tak zejména
postup výstavby povrchových částí stanice a zejména bezbariérového výstupu ze stanice s dlouhodobým volným přístupem
z terénu. Doufejme, že získané zkušenosti bude možno brzy
využít při dalším rozšiřování sítě pražského metra.
ING. JIŘÍ RŮŽIČKA, ruzicka@metroprojekt.cz,
ING. MIROSLAV KOCHÁNEK, kochanek@metroprojekt.cz,
PETR VIŠŇÁK, visnak@metroprojekt.cz,
METROPROJEKT Praha a. s.
Recenzovali: Ing. Jan Korejčík, Ing. Pavel Polák

Obr. 20 Provizorní dno šachty před propojením do stanice
Fig. 20 Temporary bottom of the shaft before connecting it to the station

opening concurrently. After a technological interruption required for the hardening of concrete, it was possible to continue to
sink the lift shaft. The temporary bracing of the station tunnel
vault was used as a load-bearing structure for the protective
staging at the lift shaft bottom. When the lift shaft sinking was
finished, the shaft final lining casting was completed and it was
possible to remove the temporary bracing of the station tunnel
vault.
CONCLUSION

The station excavation was very successful first of all from
the aspect of the construction impact on the surface buildings
in its vicinity. The total subsidence of the terrain surface above
the station varied between 10 and 15mm and only one point
exhibited the value of 18.2mm. These results are excellent
taking into consideration the excavated cross-sectional area of
the tunnel of about 260m2. The change in the station construction concept was also beneficial.
Precious pieces of knowledge were gathered during the excavation of Petřiny station when some difficult moments of the
excavation and other construction stages were being solved.
For example, a simpler way of connecting the lift shaft to the
station tunnel vault than that used at Bořislavka station was
applied. It was possible owing to geological conditions and,
first of all, the procedure of the construction of the at-grade
parts of the station and, most of all, owing to the step-free exit
from the station with a long-term free access from the terrain
level. Let us hope that it will be possible to use the gathered
experience soon, during the next expansion of the Prague
Metro network.
ING. JIŘÍ RŮŽIČKA, ruzicka@metroprojekt.cz,
ING. MIROSLAV KOCHÁNEK, kochanek@metroprojekt.cz,
PETR VIŠŇÁK, visnak@metroprojekt.cz,
METROPROJEKT Praha a. s.
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SOFIA METRO DIAMETER III
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ABSTRAKT
Metro Sofie má v provozu 27 stanic na dvou linkách celkové délky 31 km. Článek pojednává o formě, obsahu a postupu práce při zpracování projektu nové 3. linky. Vypracování Ideen projektu bylo dominantním úkolem. Ideen projekt je název, k němuž nejblíže má česká dokumentace DUR a tvoří mimo jiné podklad pro soutěž dalšího stupně projektu. Nová 3. linka bude mít celkem 19 stanic a depo, z toho 8 stanic na estakádě a 11 hloubených stanic. Trať je dlouhá celkem 16,4 km, je to plně segregovaná dvojkolejná trať. Podrobněji jsou popsány
ražené traťové tunely, hloubené stanice, postup výstavby a technologická část. Z geotechnického hlediska prochází trasa vrstvami štěrků,
písků, hlín a jílů, v písčitých a štěrkových vrstvách je nutno počítat s podzemní vodou s volnou nebo dokonce s napjatou hladinou. Tunelování
konvenčním způsobem v těchto podmínkách by bylo velmi obtížné, bylo by nutno zvláštními opatřeními zlepšovat horninové prostředí
a v okolí výrubu by se nedalo vyloučit nadměrné sedání budov, komunikací a inženýrských sítí. Proto byl zvolen bezpečný a k zástavbě šetrný způsob ražby pomocí moderního plně mechanizovaného razicího štítu typu EPBS nebo štítu bentonitového.
ABSTRACT
The Sofia Metro system operates 27 stations on two lines at the total length of 31km. This paper deals with the form, content and
procedure of the work on the design for the new 3rd line. Creating the “Ideen” design was the dominant task. The designation Ideen
design is a term which is closest to the Czech design documentation for issuance of zoning and planning decision. It provides, among
other tasks, a source document for the competition for the next design stage. The new 3rd line will comprise 19 stations and depots
in total, with 8 stations of that number built on viaducts and 11 cut-and-cover structures. The total length of the alignment amounts
to 16.4km. It is a fully segregated double-track line. The mined running tunnels, cut-and-cover stations, the construction process and
the equipment part are described in more detail. From the geotechnical point of view, the alignment passes through layers of gravel,
sand, loam and clay. Unconfined or even confined groundwater aquifer must be allowed for in the sandy and gravely layers.
Tunnelling using conventional methods would have been very difficult in these conditions and it would have been necessary to improve the ground environment by special measures and even then excessive settlement of buildings, roads and utility networks in the vicinity of the excavation could not be excluded. For that reason the application of a fully mechanised full-face tunnelling machine of the
EPB or bentonite type was chosen. This technique is safe and considerate towards existing buildings.
ÚVOD K PROJEKTU A ZADÁNÍ

INTRODUCTION TO THE PROJECT AND THE ORDER

Hlavní město Bulharska Sofie má v současné době asi 1,3 mil.
obyvatel a dvě provozované linky metra. Od konce 90. let probíhá
záviděníhodný dynamický vzestup rozvoje metra. Od roku 2012 je
v provozu 27 stanic na dvou linkách celkové délky 31 km. Obě linky
jsou na severu propojeny, takže je možné projet při jedné jízdě
všechny stanice, lístek pro jednu jízdu stojí jedno leva, což je asi 0,5
eur. Nástupiště jsou dlouhá 120 metrů, trať má klasický rozchod
1435 mm. Soupravy jsou napájeny stejnosměrným napětím
o jmenovité hodnotě 825 V.
I. Metrodiametr (červená linka) vede ze severozápadu na jihovýchod, má 16 stanic, 16 km. Ve výstavbě jsou další 4 stanice až na
letiště. Jízdní doba z jednoho konce na druhý je 23 minut.
II. Metrodiametr (modrá linka) vede z jihu na sever a má 11 stanic a délku 11 km. Připravuje se výstavba dalších 2 stanic směrem
k jihu.
Metro v Sofii je veřejným majetkem. K zabezpečení investiční
činnosti budovaných úseků metra byla zvláštním usnesením vlády
vytvořena specializovaná městská akciová společnost s jediným
majitelem kapitálu Metropolitan EAD.
Zadavatel Metropolitan EAD vyhlásil v únoru roku 2010 otevřené
výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách pro
výběr dodavatele prací spojených s přípravou projektu „Příprava třetího metrodiametru v Sofii“. V květnu 2010 podalo nabídku celkem
6 uchazečů z Bulharska, Německa, Itálie, Španělska, Anglie a České
republiky. Jako nejvýhodnější byla zadavatelem vyhodnocena nabídka společnosti METROPROJEKT Praha a. s. z České republiky.
Příprava projektu je financována prostředky uvolněnými
z operačního programu „Doprava“ pro období let 2007–2013 kapitola 5 „Technická pomoc“.

Sofia, the capital city of Bulgaria, has currently the resident
population of around 1.3 million and two operating metro
lines. The enviable rise in the development of metro has been
in progress since the end of the 1990s. 27 stations on two lines
with the total length of 31km have been in service since 2012.
Both lines are interconnected in the north and it is therefore
possible to travel through all stations during one trip. The
price of a single-trip ticket is one lev, which is approximately
equal to 0.5 euro. Platforms are 120m long; the track gauge is
classical, i.e. 1435mm. Trains are fed with direct voltage with
the nominal value of 825V.
Metrodiameter I (the red line) runs from the north-west to
the south-east; the 16km long route contains 16 stations. At
the moment 4 new stations are under construction up to the
airport. The time of the travel from one end to the other one
amounts to 23 minutes.
Metrodiameter II (the blue line) leads from the south to the
north; it is 11km long and contains 11 stations. The construction of 2 new stations is under preparation in the south.
The Sofia Metro is a public property. A specialised municipal joint stock company with Metropolitan EAD being the
single capital owner was established through a special
governmental decree with the aim of securing investment activities for the metro sections to be developed.
The project owner, Metropolitan EAD, published the open
tendering notice for the work associated with the preparation
of the design titled “Preparation of the third metrodiameter in
Sofia” in January 2010, in compliance with the Public
Procurement Act. The total of 6 tenderers from Bulgaria,
Germany, Italy, Spain, England and the Czech Republic
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Rozhodujícím podkladem je proto současný stav tras sofijského
metra a možnost spolupráce těchto tras s plánovanou III. linkou.
Úkolem je dotvořit celkovou koncepci metra v Sofii na bázi 3 radiálních tras s účelovým trojúhelníkem stanic v centru města. Tak měl
být koncipován Ideen projekt, tvořící mimo jiné podklad pro soutěž
dalšího stupně projektu při dodržení všech zákonných procedur
požadovaných u tak velké stavby.
Realizací třetí trasy metra budou splněny cíle stanovené operačním programem „Doprava“ k zabezpečení návaznosti mezi jednotlivými druhy dopravy. Prostřednictvím metra budou propojeny koncová autobusová nádraží, národní železniční síť a bude zajištěno spojení pro značnou část obyvatel Sofie s hlavním nádražím, mezinárodním autobusovým nádražím a po několika letech i s Letištěm
Sofia.
Práce na zakázce byly zahájeny 1. 11. 2010. METROPROJEKT
Praha a. s. byl jako zpracovatel pověřen prováděním konzultačních
služeb podle zadavatelem stanovené podrobné specifikace prací rozložené do pěti etap rozdělených dále do úkolů:
Etapa I. – předprojektové a předinvestiční průzkumy; byla
tvořena celkem 5 úkoly. V této etapě byly provedeny dopravní průzkumy zaměřené na zmapování současné situace městské dopravy,
stav jejího vozového parku, stav městské infrastruktury, mobilitu
obyvatelstva a funkčnost spolupráce všech prvků hromadné dopravy na území města. Následně zpracovaný počítačový model dopravy se stal podkladem pro hledání optimálního návrhu vedení třetí
trasy. Byla provedena simulace úplné sítě a městské dopravy, modální rozvržení a současná a prognózovaná poptávka v dopravě
v návaznosti na současnou a plánovanou síť. Komplexně byla tedy
řešena celá problematika prognózování poptávky v dopravě a rovněž
hodnocení alternativ pomocí dopravního modelu.
V rámci prací na této etapě byly zkoumány tři trasy pro centrální
oblast a dalších pět pro oblast mimo centrum. Práce na této etapě
projektant dokončil v říjnu 2011, v témže měsíci došlo i k uzavření
výběrového řízení městskou expertní a technickou radou na nejlepší
trasu.
Etapa II. – technické průzkumy; tato etapa je tvořena dvěma
úkoly. Vypracováním regulačního plánu na základě vedení trasy
schváleného expertní radou hlavního města, neboli změna plánu
k regulaci třetí trasy metra v Sofii v provedení jako lehké metro
a vypracování Ideen projektu lehkého metra pro zvolené vedení třetí
trasy metra v Sofii o délce 16,4 km s 19 stanicemi a výstavbou nového depa na třídě Botegradsko shose v místě manipulační smyčky
tramvajové tratě.
Etapa III. – příprava dokumentace pro vypracování hodnocení na životní prostředí; obsahuje přípravu, vyhotovení a předložení
materiálů k posouzení potřeby provedení hodnocení vlivů na životní prostředí pro Ideen projekt třetí trasy metra v provedení jako
„lehké metro“ ze strany kompetentních orgánů.
Etapa IV. – analýza nákladů a prospěchů, finanční analýza;
v této etapě budou určeny výše investic, harmonogram realizace třetí
trasy metra v Sofii v provedení jako „lehké metro“ a hlavní prospěchy pro veřejnost z realizace projektu; dále se vypracuje integrovaný dynamicko-finanční model a model dat a procesů investiční
a operativní činnost a projektová analýza; staví se modely pro určení potřeby financování; strategie financování a analýza efektivnosti.
Etapa V. – příprava zadávací dokumentace podle zákona
o veřejných zakázkách; obsahuje přípravu tendrové dokumentace
k provedení otevřeného výběrového řízení s jednou nebo několika
samostatnými položkami. Dokumentace musí navazovat na Ideen
projekt třetí trasy metra a musí obsahovat veškeré náležitosti podle
čl. 28 zákona o veřejných zakázkách.
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submitted their tenders in January 2010. The tender submitted
by METROPROJEKT Praha a. s. from the Czech Republic
was assessed by the project owner as the best one.
The design preparation is funded using financial means
released from the “Transport” operational program for the
period of 2007-2013, Chapter 5 „Technical help“.
The deciding source document is therefore represented by
the current state of the Sofia metro lines and the possibility of
the collaboration of these lines with the 3rd line being planned. The task is to finish the development of the overall concept of metro in Sofia based on 3 radial lines with a specialpurpose triangle formed by stations in the city centre. This is
how the Ideen design, forming among others the source document for the next tendering stage, complying with all legal
procedures required at such a big construction project, was to
be composed.
By realising the third metro line the objectives set by the
“Transport” operational program for securing links between
individual transport modes will be fulfilled. Terminal bus stations and the national railway network will be interconnected
by the metro system and the connection with the main railway
station, the international bus station and, after several years,
even with the Sofia Airport will be provided for a significant
proportion of Sofia inhabitants.
The work on the design commenced on 01/01/2010.
METROPROJEKT Praha a. s., the design author, was entrusted with performing consultancy services following detailed
specifications prescribed by the contracting authority, which
were divided into the following five stages and further subdivided into tasks:
Stage I – pre-design and pre-investment surveys; it was
formed by the total of 5 tasks. This stage comprised the execution of traffic surveys focused on the mapping of the current
situation of the urban transport, the condition of its vehicle
fleet and rolling stock, the condition of the urban infrastructure, the condition of the population mobility and the functionality of the collaboration among all elements of the mass
transit system in the city. The subsequently developed computer model of traffic became the source document for seeking the optimum proposal for the third line alignment.
A simulation of the entire network and urban traffic together
with the modal allocation and the current and predicted
demand linking to the current and planned network was carried out. All problems of predicting traffic demands and assessing alternatives using the traffic model were therefore solved
in a comprehensive way.
The work on this stage comprised the investigation of three
routes for the central area and other five routes for the area
outside the centre. The designer finished the work on this
stage in October 2011. The process of selecting the best route
was concluded by the municipal expert and technical board in
the same month.
Stage II – technical surveys; this stage comprises two
tasks. Preparing a regulation plan based on the route alignment approved by the expert board of the capital city municipality, which meant a change in the plan for the regulation of
the third metro line in Sofia having the form of a light rail
transit (LRT) line and creating the Ideen design for the LRT
line for the adopted 16.4km long third metro line route containing 19 stations and the construction of a new depot on the
Botevgradsko Shose Boulevard, in the location of a tramway
line handling loop.
Stage III – preparation of documents for assessing the
environmental impact; this stage comprises the preparation,
development and submission of materials required for assessing
the necessity for the Environmental Impact Assessment for the
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Ideen design for the third
metro line designed as the
“light rail transit” metro
Schéma metra Sofia
rail as required by compeSofia metro layout
tent authorities.
Stage IV – analysis of
costs and benefits, financial analysis; this stage
will comprise the determination of investment
costs, the third metro line
in Sofia construction
schedule for the LRT
design and main benefits
for the public to be gained
from the implementation
of the project; in addition,
an integrated dynamicalfinancial model and the
model of data and processes of investment and
operational activities will
be carried out, as well as
the project analysis; redevelopment of models for
the determination of the
needs for funding; funding strategy and effectiveness analysis.
I. linka – Line I
Stage V – preparation of
II. linka – Line II
tender documents in compliance with the Public
návrh III. linky – Line III draft
stanice - station
Procurement Act;
It comprises the prepaObr. 1 Mapa metra v Sofii včetně projektované 3. linky
ration
of tender docuFig. 1 Map of the metro network in Sofia, including the 3rd line under design
ments for the realisation
of the open public procuIDEEN PROJEKT
rement process with one or several independent items. The
documents must follow up the Ideen design for the third metro
Vypracování Ideen projektu bylo dominantním úkolem konzultačních
line and must contain all essentials according to paragraph 28
služeb. Jedná se o komplexní projekt dopravní stavby podle místní vyhl.
of the Public Procurement Act.
ministerstva pro místní rozvoj o obsahu a rozsahu projektů veřejných
investic č. 4/2001 (nejblíže k tomu má česká dokumentace DUR).
IDEEN DESIGN
Následují základní technické a provozní charakteristiky vybrané
Preparing the Ideen design was the dominant task for convarianty:
sultancy services. It is a comprehensive design for a transit
Stanice – celkem 19 stanic a depo
project complying with the local decree of the Ministry of
• 8 stanic na estakádě
Regional Development on the content and extent of designs
• 11 hloubených stanic
for public investment No. 4/2001 (Czech design documentatiTrasa – celkem 16,4 km
on for issuance of zoning and planning decision is closest to
• plně segregovaná dvojkolejná trať
this design).
• horní odběr trakčního proudu (pantograf), 1500 V DC
In the text below, are presented basic technical and operati• ražený úsek 6,8 km ražba pomocí TBM
onal characteristics of the selected variant:
• hloubený úsek 2,4 km
Stations – 19 stations and a depot
• estakáda 7,2 km
• 8 stations on viaducts
• průměrná mezistaniční vzdálenost 828 m
• 11 cut-and-cover stations
• směrové poměry trasy Rmin=200 m, vmax=40 km/h
Alignment – 16km in total
• maximální sklon 39 ‰
• fully segregated double-track line
• přestup mezi stávajícími trasami metra ve stanici MC 10 NDK
• overhead catenary supply system, 1500 V DC
(I. metrodiametr) a MC 8 Orlov Most (II. metrodiametr)
• mined section 6.8km driven by a full-face tunnelling
• jízdní doba 30 min
machine
• cestovní rychlost 32,2 km/h
• cut-and-cover section 2.4km
• viaduct 7.2km
• average distance between stations 828m
RAŽENÉ TUNELY
• horizontal alignment of the route R min =200m,
V centru města je trasa III. diametru metra navržena v tunelu větvmax=40km/h
šinou pod širokými rušnými bulváry po obou stranách zastavěnými
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a s řadou inženýrských sítí a pod starými i současnými koryty řek.
Budovy trasa podchází výjimečně. Je to z toho důvodu, že není
zvláštním zákonem upravena stavba tunelu pod zástavbou.
Z geotechnického hlediska prochází trasa vrstvami štěrků, písků,
hlín a jílů. V písčitých a štěrkových vrstvách je nutno počítat
s podzemní vodou s volnou nebo dokonce s napjatou hladinou.
Tunelování konvečním způsobem v těchto podmínkách by bylo
velmi obtížné, bylo by nutno zvláštními opatřeními zlepšovat horninové prostředí a v okolí výrubu by se nedalo vyloučit nadměrné
sedání budov, komunikací a inženýrských sítí.
Proto byl zvolen bezpečnější a k zástavbě šetrnější způsob ražby
pomocí moderního plně mechanizovaného razicího zeminového
nebo bentonitového štítu. Hlavním kritériem pro výběr technologie
ražby traťových úseků byla snaha o minimalizaci poklesů terénu nad
raženými tunely i v prostředí se špatnými geologickými podmínkami. Plně mechanizovaný štít je schopen eliminovat i tlakovou podzemní vodu ve štěrkopískových vrstvách.
Přes jámy hloubených stanic budou štíty protahovány po provizorně vybudovaných lůžkách. Ve stanicích bude nutné v předstihu
upravit čelní stěnu pro vjezd a na opačném konci pro start stroje.
Profil dvoukolejného tunelu byl navržen kruhový s vnitřním průměrem 8,5 m a ostěním z montovaných železobetonových segmentů tloušťky cca 0,4 m. Takto koncipovaným tunelem vede dvoukolejná trať s osovou vzdáleností kolejí 3,7 m. Umístění portálů ražených tunelů je v poměrně mělkých otevřených jamách, a proto bude
nezbytné v těchto místech zlepšit nadloží před zahájením ražby.
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

V průběhu projektových prací postupně vykrystalizovala koncepce ražeb štítem a bylo optimalizováno umístění startovací a cílové
jámy. Zařízení staveniště pro montáž štítu a umístění technologie
štítu je situované v traťovém úseku (TÚ) 14–15 v prostoru centrálních autobusových garáží a částečně zasahuje i do bulváru Zhitnitsa,
kde je navržená stavební jáma. Plocha je dále určená pro vybudování potřebného zařízení staveniště, skladování segmentů a mezideponie rubaniny.
Pro ražbu dvoukolejného traťového tunelu se předpokládá použití
jednoho plnoprofilového razicího štítu EPBS ø 9,6 m (zeminový
štít). Štít bude po startu ze staveniště TÚ 14–15 směřovat směrem do
centra města až ke stanici MC-11, kde je navržené staveniště pro
technologické přepojení. Staveniště stanice MC-11 se nachází
v prostoru bulváru sv. G. Sofiyski před křižovatkou s bulvárem
Pencho Slaveykov a částečně zasahuje do plochy zeleně mezi starou
nemocnicí (dnes nemocniční knihovnou) a nedokončeným objektem
nemocnice. V prostoru staveniště bude vybudována před příjezdem
štítu stavební jáma pro budoucí stanici MC-11.
Staveniště MC-11 je navržené pro umístění technologického zařízení plnoprofilového razicího stroje (chlazení, ventilace, napájení
atd.), dále zde bude vybudovaná kapacitní skládka pro segmenty.
Z důvodu nutnosti odlehčit centru města od staveništní dopravy se
nepředpokládá odtěžování rubaniny na tomto staveništi. Pásová
doprava bude od štítu rubaninu dopravovat po celou dobu ražeb na
staveniště v TÚ 14–15 u centrálních autobusových garáží.
Ražba štítem EPBS bude ukončená na staveništi v TÚ 05–06, kde
budoucí trasa metra přechází z podzemí na estakádu. Demontážní
jáma je navržená v prostoru stávající železniční tratě. Je zde navrženo několik etap, tak aby v průběhu stavby došlo k co nejmenšímu
omezení železniční dopravy v této lokalitě města.
Při ražbě bude štít protažen celkem deseti stanicemi. Každá stanice bude v různé fázi rozestavěnosti. V konstrukčním návrhu každé
stanice došlo k zohlednění nutnosti protáhnout štít, zachovat potřebný koridor pro průchod pásového dopravníku, vozítka pro zavážení
segmentů a další nezbytné technologie potřebné při ražbě štítem, za
současného budování nosných konstrukcí vlastní stanice metra.
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• maximum longitudinal gradient 39‰
• transfer between existing metro lines at MC 10 NDK
(metrodiameter I) and MC 8 Orlov Most (metrodiameter II)
stations
• travel time 30 minutes
• travel speed of 32.2km/h
MINED TUNNELS

In the city centre, the alignment of the metro diameter III is
designed to pass through tunnels, running mostly under wide
busy boulevards with buildings on their sides and numerous
utility networks, under former and current rivers. The line
passes under buildings only exceptionally. The reason is the
fact that no special law solves tunnelling under existing buildings.
From the geotechnical point of view, the alignment passes
through layers of gravel, sand, loam and clay. Unconfined or
even confined groundwater aquifers must be allowed for in
the sandy and gravely layers. Tunnelling using conventional
methods would have been very difficult in these conditions
and it would have been necessary to improve the ground environment by special measures and even then excessive settlement of buildings, roads and utility networks in the vicinity of
the excavation could not be excluded.
For that reason the safer and more considerate to existing
buildings application of a modern fully mechanised full-face
tunnelling machine of the EPB or bentonite type was chosen.
The main criterion for the selection of the technique for driving running tunnels was the effort to minimise terrain subsidence above the mined tunnels even in the environment formed by poor geological conditions. The fully mechanised tunnelling shield is capable of eliminating even groundwater
under pressure existing in gravel-sand layers.
The shields will be pulled along construction trenches for
cut-and-cover stations on temporarily built beds. It will be
necessary to adjust the front walls in stations to allow the
entry of the machine and, at the opposite end, the re-launching
of the machine.
A circular profile with the internal diameter of 8.5m, with
the segmental lining consisting of reinforced concrete segments about 0.4m thick, was designed for the double-track
tunnels. The tunnel designed in this way will contain
a double-track line with the track centre distance of 3.7m. The
portals of the mined tunnels are located in relatively shallow
open pits and it is therefore necessary to improve the overburden in these locations before the tunnelling starts.
CONSTRUCTION ORGANISATION PRINCIPLES

The tunnelling concept using a full-face machine gradually
crystallised during the work on the design and the locations of
the launching pit and the terminal target pit were optimised.
The construction site for the shield complex assembly is located in track section (TS) 14–15, in the area of central bus garages, partially extending into the Zhitnitsa boulevard, where the
construction pit location is designed. The area is further designed for the establishment of the required site arrangement, storage of segments and an intermediate muck stockpile.
It is expected that the double-track running tunnel will be
driven using a full-face tunnelling machine EPBS ø 9.6 m
(earth pressure balance shield). After its launching from construction site TS 14–15, the shield will proceed toward the
city centre, up to MC-11 station, where a construction site for
the switching of technological support facilities will be established. MC-11 construction site is located in the area of the
St. G. Sofiysky Boulevard, before the intersection with the

22. ročník - č. 4/2013
Stanice v centru města se nacházejí pod bulváry, které jsou značně zatížené veřejnou a individuální dopravou. Komplikovaná
dopravní situace v Sofii neumožňuje realizaci stavební jámy v celé
šířce bulváru po celou dobu výstavby. Návrh předpokládá postupné
zajištění stavební jámy (podzemní stěny) a realizaci vlastní stropní
desky stanice včetně částečného obnovení povrchů komunikací pro
individuální automobilovou dopravu a realizaci vlastní stanice pod
částečným zastropením.
HLOUBENÉ STANICE

V rámci projektu III. trasy metra je navrženo jedenáct podzemních
stanic realizovaných v hloubených stavebních jámách. Jedná se
o stanice pracovně označené čísly 6 až 14, 18, 19. Tyto stanice jsou
v centrální části Sofie, a proto jsou navrženy jako podzemní.
S úrovní terénu budou prostory stanic propojeny pouze kiosky výtahů, objekty výstupních schodišť a větracích šachet. Architektonické
ztvárnění nadzemních objektů bude respektovat okolní zástavbu.
Stavební jámy hloubených stanic jsou převážně situovány v místě
stávajících komunikací, případně nezastavěných pozemků, výjimečně byly navrženy stanice v místě stávajících parkových ploch. Při
návrhu některých stanic byly podle požadavku investora zohledněny výhledové plány rozvoje infrastruktury, zejména pozemních

Pencho Slaveykov Boulevard, partly extending into a greenery area between an old hospital (today a hospital library)
and the uncompleted hospital building. The construction pit
for future MC-11 station will be prepared before the shield
arrives.
MC-11 construction site is designed for the installation of
technological facilities needed for the full-face tunnelling
machine (cooling, ventilation, power supplies etc.). In addition high-capacity storage for segments will be established
there. The loading of muck and its transport from this construction site is not planned with respect to the necessity for
easing the construction site traffic in the city centre. Belt conveyors will transport muck from the shield to the construction
site in TS-14–15 adjacent to the central bus garages throughout the period of tunnelling operations.
The EPBS driving will be finished in the construction site in
TS 05–06, where the future metro alignment passes from the
underground to the viaduct. The dismantling pit is designed to
be in the area of the existing railway line. Several stages are
proposed for this location so that railway transport in this city
area is restricted as little as possible.
During its journey the shield will be pulled through ten stations. Each of the stations will be in different stage of completion. The structural design for each station takes into
account the necessity for pulling the shield through it, maintaining a corridor required for the passage of the belt conveyor, the vehicle transporting segments and other necessary equipment required during the shield tunnelling operations, and,
at the same time, allowing concurrent work on the load-bearing structures of the metro station itself.
The stations in the city centre are located under busy boulevards significantly loaded by both public and individual traffic. The complicated traffic situation in Sofia does not allow
a construction pit to be realised within the whole boulevard
width and remain there throughout the construction period.
The design assumes a cover-and-cut system, with the construction pit support (diaphragm walls) installed step by step
and the station roof deck installed in advance, allowing the
partial reinstatement of road surfaces serving to individual
automobile traffic, with the station excavation carried out
under the partial roofing.

Obr. 2 Hloubená stanice – řezy
Fig. 2 Cut-and-cover station – cross-sections

51

22. ročník - č. 4/2013
komunikací a s nimi spojených nadzemních a podzemních konstrukcí. Realizace stanic si vyžádá provést rozsáhlé přeložky inženýrských sítí, převést veřejnou i osobní dopravu do nových vhodných tras a zajistit základní dopravní obslužnost pro obyvatele
objektů, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti budoucích
ploch zařízení staveniště.
ESTAKÁDY

Koncové úseky trasy jsou vedeny na estakádách, aby byla eliminována kolize s jinými druhy dopravy. Kvůli velkým komplikacím
při výkupu pozemků v Sofii je trasa v místě estakád vedena v co největší možné míře nad veřejnými pozemky, tedy nad ulicemi, řekami
a bulváry.
Z konstrukčního hlediska jsou estakády navrženy z předpjatého
betonu s rozpětím polí do 35 m. Aby byl co nejvíce omezen negativní vliv výstavby nadzemních částí na obyvatele okolních objektů,
je konstrukce estakády prefabrikovaná, nicméně konečný výběr
technologie výstavby bude záležet na zhotoviteli a bude součástí
soutěžních podmínek na výstavbu celého diametru.
Při návrhu tvaru spodní stavby bylo snahou projektanta co nejméně ovlivnit budoucí provoz na komunikacích, nad kterými je trasa
vedena. Proto byla zvolena konstrukce pilířů s jedním dříkem, tedy
tvaru T, umístěným do středního dělícího pásu komunikace.
V úsecích vedených mimo komunikaci jsou, vzhledem k lepšímu
statickému působení při zemětřesení, použity pilíře tvaru „pí“. Ve
stanicích a nad řekou jsou zvoleny podpory rámové. Tvary všech
podpor a podhledy nosné konstrukce jsou důsledně koncipovány
tak, aby tvořily jeden architektonický celek.
Stanice na estakádách jsou řešeny tak, aby docházelo k minimu
křížení proudu cestujících a jednotlivé trasy jejich pohybu byly co
nejkratší.
Oproti zadání, které požadovalo přestup cestujících nad trolejovým
vedením, byl přestup mezi směry umístěn těsně pod nosnou konstrukci, čímž se významně snížilo převýšení překonávané při přestupu mezi jednotlivými směry. Z uliční úrovně se cestující po schodech
a eskalátorech dostává do vestibulu umístěného nad komunikací, kde
jsou situovány turnikety a dozor stanice. Na úroveň nástupiště se pak
vystupuje z placeného prostoru vestibulu jedním eskalátorem
a schodištěm na každé nástupiště. Každé z nástupišť je tvořeno samostatnou konstrukcí. Prostory pro cestující jsou zastřešeny.
TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Celý systém je navržen jako „lehké metro“. Systém je bezbariérový (vertikální doprava pomocí výtahů, akustické orientační majáčky,
vodící linie v barvě trasy atd.). Stanice jsou koncipovány co nejúsporněji s minimalizovanými služebními a technologickými prostory.

Obr. 3 Axonometrie stanice na estakádě
Fig. 3 Axonometry of a station located on a viaduct
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CUT-AND-COVER STATIONS

Eleven underground stations (stations designated for the
working purposes with numbers 6 through 14, 18 and 19) are
designed within the framework of the design for the 3rd metro
line to be built in open construction pits. These stations are
located in the central part of Sofia and for that reason are
designed as underground structures. The station spaces will be
interconnected with the terrain surface only via lift sheds, exit
staircase structures and ventilation shafts. The architectural
design of the at-grade structures will respect surrounding buildings. Construction pits for the cut-and-cover stations are
mostly located in the areas of existing roads or unbuilt land;
stations located in existing park areas are designed only
exceptionally. Prospective plans for the development of
infrastructure, first of all roads and above-grade and underground structures associated with them, were taken into consideration in the design of some station, in line with project
owner’s requirements. The realisation of stations will require
extensive utility diversions, diversions of public and individual traffic to new suitable routes and securing basic traffic
services for residents of buildings located in the immediate
vicinity of the future construction site facilities.
VIADUCTS

The end sections of the metro route are designed to run
along viaducts so that collisions with other transport modes
are excluded. With respect to significant complications
encountered in the process of the acquisition of land in Sofia,
the alignment of viaducts runs to as high extent as possible
over public land, namely over streets, rivers and boulevards.
From the structural point of view, the viaducts are designed
as reinforced concrete structures with the length of spans up
to 35m. The viaduct structures are prefabricated so that the
negative impact of the construction of above-ground parts on
residents of buildings located in the vicinity is reduced as
much as possible; nevertheless, the final choice of the construction technique will depend on the construction contractor
and will be part of tender conditions for the construction of
the entire diameter.
The designer’s effort during the work on the design for the
substructure was to affect the future traffic on the roads over
which the alignment runs as little as possible. For that reason
the pillars were designed as T-shaped structures (with a single
stem) erected in the central reserve of the road. “Pi”-shaped
pillars were used in sections running outside roads, taking
into consideration the better static behaviour during earthquakes. Frame piers are chosen at stations and over rivers. The
concept of the shapes of all piers and soffits of the superstructure is consistently designed to form one architectural unit.
The design of stations on viaducts reduces
the crossings of passenger flows to
a minimum and makes individual routes of
passenger movement as short as possible.
In contrast with the tender conditions
requiring the transfer of passengers above
the overhead catenary, the transfer route between the travel directions was placed just
under the supporting structure, which significantly reduced the height to be overcome
during transfers between the directions.
Passengers get from the street level to the
concourse located over the road along staircases and on escalators; ticketing gates and
the station supervision are located in the
concourse. The platform level is accessed
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from the compulsory ticket area along one escalator and
a staircase leading to each platform. Each of the platforms is
formed by an independent structure. Spaces for passengers are
roofed over.
EQUIPMENT PART

Obr. 4 Vizualizace stanice na estakádě
Fig. 4 Visualisation of a station located on a viaduct

Hloubené stanice v centrální části města se svým charakterem blíží
klasickému metru. Stanice na estakádě umožňují redukci technologické části na nezbytné minimum. Jednotlivé technologické celky
jsou navrženy pro automatický a úsporný provoz metra. Přepravu
cestujících budou zajišťovat článkové průchozí jednotky délky 33 m,
které je možné spřáhnout do soupravy 99 m (tři jednotky).
Počítá se s provozem se strojvedoucími s možností přechodu na
plně automatický provoz. Jízdu vlaků zabezpečí systém CBTC.
Trakční energii bude dodávat devět měníren rovnoměrně rozmístěných ve stanicích s napájením pomocí troleje. Napětí bude
1500 V DC. Součástí III. trasy je i depo, které bude umístěno za stanicí MC1 jižně od Botevgradského šose. Na trať bude napojeno
dvoukolejnou spojkou do stanice MC1. Depo se skládá z halového
komplexu pro odstav a údržbu vlakových souprav a administrativní
budovy správy depa s parkovištěm zaměstnanců. Depo bude zajišťovat odstavy souprav včetně všech stupňů údržby. Součástí depa je
také zkušební trať délky 800 m.
ZÁVĚR

Ideen projekt III. trasy metra v Sofii je první velká zakázka, kterou akciová společnost METROPOJEKT Praha vstoupila na bulharský trh do oblasti přípravy investic. Již samotné začátky prací přinesly řadu užitečných poznatků. Odlišné jsou zejména zvyklosti ve
spolupráci zadavatele se zhotovitelem. Znovu se potvrdilo, že pro
zdar projektu je důležité, když investor „ví, co chce“. Společnost získala řadu cenných zkušeností. Přes určitou počáteční nedůvěru byly
postupně kladně přijaty navrhované změny např. v umístění trasy,
v některých koncepčních záležitostech i v konkrétních technických
řešeních.
V loňském roce uspěla společnost METROPROJEKT Praha ve
sdružení se stavební firmou Stanilov v soutěži na prodloužení
I. linky metra v Sofii směrem na letiště. V současné době probíhají
práce na realizační projektové dokumentaci. Rovněž se pracuje na
dalších projektech rozvoje sítě metra v Sofii i na spolupráci se stavebními firmami na dalších realizacích staveb metra.
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The entire project is designed as a light rail transit system.
The system is barrier-free (vertical transport by means of lifts,
acoustic beacons, guidance lines in the colour of the metro
line etc.). The stations are designed as economically as possible, with the service spaces minimised. The cut-and-cover
stations located in the central part of the city approximate
classical metro stations in their character. The stations built on
viaducts allow for the reduction of the services part to the
necessary minimum. Individual equipment complexes are
designed for automatic and economic metro operation.
Passengers will be transported by articulated, 33m long, interiorly passable units, which can be coupled to form a 99m long
train (three units).
A driver-operated system is planned, with the possibility of
the transition to a fully automated train system. Train rides
will be secured by the Communications-Based Train Control
(CBTC) system. Traction power will be supplied by nine substations, which will be evenly distributed in stations, using an
overhead catenary system. The tension of 1500 V DC will be
used. Part of the 3rd metro line is also a depot, which will be
located behind MC1 station, south of the Botevgradsko Shose
Boulevard. It will be connected to the main route via
a double-track connection line leading to MC1 station. The
depot consists of complex of sheds for parking and maintenance of train sets and an administration building for the
depot operation staff with parking lots for employees. The
depot will ensure the parking of train sets, including all kinds
of maintenance. An 800m long testing track is also part of the
depot.
CONCLUSION

The Ideen design for the 3rd line of metro in Sofia is the first
major contract through which METROPROJEKT joint-stock
company has entered the investment preparation area of the
Bulgarian market. Useful pieces of knowledge were obtained
as early as the beginning of the work. Differences are first of
all in the customs existing in the collaboration between the
employer and the contractor. It was again confirmed that it is
important for the success of a project if the employer “knows
what he wishes”. The company gained lots of precious experience. Despite certain initial distrust, changes proposed by
the company e.g. in the alignment location, in some conceptual matters and also in specific technical solutions, gradually
started to be accepted positively.
Last year METROPROJEKT a. s., forming a consortium
with Stanilov civil engineering company, was successful in
the tender for the extension of the 1st metro line in Sofia
towards the airport. At the moment the work on the detailed
design is underway. The work also proceeds on other projects
for the development of metro network in Sofia and on the collaboration with civil engineering contractors on other metro
construction projects.
ING. JIŘÍ ÚLEHLA ulehla@metroprojekt.cz,
ING. TOMÁŠ PEKÁREK, ekarek@metroprojekt.cz,
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VYUŽITÍ PASPORTU OSTĚNÍ KOLEKTORU TUNELU PRO POSOUZENÍ
INTERAKCE S PILOTOVÝM ZÁKLADEM
THE USE OF A UTILITY TUNNEL LINING CONDITION SURVEY
REPORT FOR ASSESSING INTERACTION WITH PILE FOUNDATION
VLADISLAV HORÁK, HYNEK JANKŮ, MIROSLAV LIPKA

ABSTRAKT
V intravilánu (velko)města se zástavba neustále vyvíjí. Následkem je častý konflikt se stávajícími podzemními konstrukcemi. Jsou mezi
sebou konfrontovány buď konstrukce starších a nových podzemních staveb, nebo častěji starší podzemní konstrukce s hlubinnými základy
nových budov na povrchu. Předpovědět vliv nových konstrukcí na stávající podzemní ostění lze prakticky pouze numerickými postupy.
V článku je popsáno zjištění vlastností ostění staršího kolektorového tunelu v Brně s využitím jeho pasportu a s aplikací v následném matematickém modelu.
ABSTRACT
Urban settings in (big) cities continually develop. It leads to frequent conflicts with existing underground structures. The subject of
mutual confrontation covers either older or new underground structures or, more frequently, older underground structures being confronted with deep foundations of new surface buildings. Predicting the influence of new structures on an existing underground lining
is possible only by numerical procedures. This paper describes the determination of the properties of an older utility tunnel in Brno
using its condition survey report, which was subsequently applied in a mathematical model.
1 ÚVOD

1 INTRODUCTION

V letošním roce je to již 40 let, co byla zahájena výstavba
brněnských primárních kolektorů. Jako první z nich byl v roce
1978 zprovozněn úsek Dornych – Křenová. V následujících
letech postupně přibývaly úseky další (tab. 1).
V „Generelu kolektorů města Brna“ z roku 1973 byla síť primárních kolektorů koncipována značně velkoryse tak, aby po
svém dokončení obcházela historické centrum města (včetně
vrchu Špilberku s hradem) s přípojnými větvemi do všech hlavních směrů. Tento záměr zůstává z různých důvodů zatím torzem.
Zprovozněné primární kolektory obsluhují pouze území při V a J
části historického centra, když především na V se jedná o starou
průmyslovou zónu města (obr. 1).
V dynamicky se vyvíjejícím intravilánu (velko)města ale
dochází k přirozené průběžné transformaci zástavby. Má to
v mnoha případech za následek konflikt se stávajícími podzemními

This year it has been 40 years since the construction of Brno
primary utility tunnels started. The Dornych – Křenová section was the first of them to be brought into service in 1978.
Other sections were step by step added in the following years
(see Table 1).
In the “Master plan of utility tunnels in the city of Brno”
from 1973, the network of primary utility tunnels was designed very generously so that it bypassed the historic city centre (including Špilberk hill with the castle) after the completion, with connection branches leading to all main directions.
For various reasons a torso has remained from this intention.
The primary utility tunnels brought into service till now serve
only the areas at the eastern and southern parts of the historic
centre, with an old industrial zone of the city located first of
all in the east (see Fig. 1).

Tab. 1 Dokončené úseky ražených primárních kolektorů v Brně
Table 1 Completed sections of mined primary utility tunnels in Brno

Úsek
Section

Označení úseku při pasportu
Marking of the section in the condition survey report

Rok zprovoznění
Year of bringing into service

Délka [m]
Length [m]

Dornych – Křenová

A

1978

1111,58

Tatranská (Nádražní)

B

1979

664,86

Cejl

D

1990–1992

911,33

Svitavské nábřeží

E

1986–1989

1076,77

Radlas I

G

1984

Tkalcovská

CH

1986

716,34

Jugoslávská

I

1987

808,60

Hybešova I

K

1988

317,35

Hybešova II

L

1988

355,18

Malinovského náměstí

N

1994

766,59

759,93
∑ 7488,53
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Obr. 1 Síť kolektorů v centru města Brna; modrá čára – primární kolektory, červená a fialová čára – sekundární kolektory; plná čára – dokončené úseky, přerušovaná čára – projektované úseky (Sedláček, 2006 [1])
Fig. 1 Utility tunnels network in the centre of the city of Brno; blue line – primary utility tunnels, red and violet lines – secondary utility tunnels; solid line –
completed sections, dash line – sections under design (Sedláček, 2006 [1])

konstrukcemi nebo jejich částmi. Jsou mezi sebou konfrontovány
nejen konstrukce starších a nových podzemních staveb, ale mnohem častěji starší podzemní stavby (zde kolektorové tunely)
s hlubinnými základy nových budov na povrchu.
K této situaci došlo i na ulici Křenové v Brně. Jeden z úseků
primárního kolektoru (Svitavské nábřeží) se dostal do kolize se
základovou konstrukcí nového polyfunkčního domu. Založení
tohoto objektu bylo navrženo z velkoprůměrových vrtaných pilot
umístěných velice blízko ostění kolektoru. Bylo proto nutné
posoudit, zda tento způsob založení stavby konstrukci primárního
kolektoru negativně neovlivní.
Jako nejvhodnější postup pro posouzení interakce mezi pilotami a ostěním kolektoru bylo zvoleno matematické modelování.
Pomineme-li, víceméně teoreticky možný, observační přístup,
jedná se ve skutečnosti totiž o jedinou reálnou možnost. Je známo, že numerické metody jsou značně citlivé především na co
nejreálnější zadání (zejména materiálových) vstupů do modelu.
V tomto případě byly poprvé využity (vedle výsledků archivních
geotechnických průzkumů) i výsledky podrobného technického
pasportu konstrukcí brněnských primárních kolektorů.
2 KONSTRUKCE PRIMÁRNÍHO KOLEKTOROVÉHO TUNELU

Kolektor Svitavské nábřeží se stavěl v letech 1979 až 1982.
Vybavení technologiemi následně trvalo až do roku 1986, kdy
také proběhla kolaudace. Profil kolektorového tunelu je pro tehdejší dobu typicky kruhový, s rovným, příčně vyspádovaným
dnem (2 %). Klenba ostění má vnitřní poloměr 2,40 m. Světlá
šířka průřezu je 4,80 m a světlá výška v ose 3,96 m. Plocha výrubu v hornině dosahovala při výstavbě cca 21 m2. Ostění kolektoru

However, buildings and structures in the dynamically developing
urban setting of the (big) city are continually transformed in the natural
development process. In many cases it leads to conflicts with existing
underground structures or their parts. The subject of mutual confrontation covers either older/new underground structures or, more frequently, older underground structures (utility tunnels in this particular case)
being confronted with deep foundations of new surface buildings.
This situation also occurred in Křenová Street in Brno. One of the
primary utility tunnel sections (Svitavské Nábřeží – the Svitava
Embankment) got into collision with the foundation of
a multifunctional building. Large-diameter bored piles located very
close to the utility tunnel lining were designed for the foundation of
this building. It was therefore necessary to assess whether this system
of the structure foundation would not negatively affect the primary
utility tunnel structure.
Mathematical modelling was chosen as the most appropriate procedure for assessing the interaction between the piles and the utility
tunnel lining. If we omit the more or less theoretically possible observational approach, it is the only realistic option. It is well known that
numerical methods are significantly sensitive first of all to the as realistic as possible specification of inputs (most of all material ones) for
the model. This was the first case of using the detailed report of the
condition survey of primary utility tunnel structures in Brno (apart
from the results of archival geotechnical surveys).
2 PRIMARY UTILITY TUNNEL LINING STRUCTURE

The Svitava Embankment utility tunnel was constructed in
1979 through 1982. The subsequent installation of equipment
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1

LEGENDA / LEGEND
1 ocelová síťovina 6,3/100-6,3/100
steel mesh 6.3/100-6.3/100
2 stříkaný beton 10 cm
shotcrete 10cm
3 stříkaný beton 10 cm,
KC-0-14, síť 6,3/100-6,3/100
shotcrete 10cm, KC-0-14,
mesh 6.3/100-6.3/100
4 stříkaný beton 5 cm
shotcrete 5cm

2

3

osa kolektoru – utility tunnel axis

4

rozp. trubka – bracing tube

osa koleje – railway track axis

navařená zarážka
welded-on catch

zarážka L 63/63/6-140
catch L 63/63/6-140

KC-0-14 váh.
skup. K-21
KC-0-14 weight
group K-21

staveništní panel
construction site panel

odvodňovací žlábek
drainage channel

K-21 navařená pata
welded-on K-21 shoe

Obr. 2 Vzorový příčný řez kolektorovým tunelem Svitavské nábřeží podle původní výkresové dokumentace
Fig. 2 Typical cross-section through the Svitava Embankment utility tunnel according to original design drawings

lasted to 1986, when the final inspection proceedings took place.
The utility tunnel profile is typical for that time, i.e. circular, with
a laterally inclining flat bottom (2%). The inner radius of the
lining vault is 2.40m. The net width of the cross-section is 4.80m
and the clearance height on the axis is 3.96m. The excavated
cross-sectional area reached about 21m2. The utility tunnel lining
consists of two shotcrete (SC) layers 250mm thick in total. Each
SC layer was applied to KARI mesh 6.3x100/6.3x100mm. The
excavation was immediately supported with KC-0-14 yieldable
colliery TH arches (weight group K-21), which
were installed at 700mm spacing. The bottom of the
basic utility tunnel profile is 570mm thick.
A 200mm wide and 100mm deep central drainage
channel runs between the mining-gage track rails
rub primárního ostění
external surface of
(see Figures 2 through 4). The structure was proviprimary lining
ded with no special waterproofing. The design was
carried out by Interprojekt design and engineering
office (Ing. František Dvořák). The construction of
the utility tunnel itself was performed by the Tišnov
plant of VDUP (today SUBTERRA).
líc primárního ostění

síť KARI 6,3x6,3x100x100
KARI mesh 6.3x6.3x100x100
stříkaný beton
B250 = C16/20
sprayed concrete
B250 = C16/20

důlní profil K-21
K-21colliery section

důlní profil K-21
K-21colliery section

síť KARI 6,3x6,3x100x100
KARI mesh 6.3x6.3x100x100

internal surface of
primary lining

Obr. 3 Příčný řez ostěním kolektoru – opěra a klenba
Fig. 3 Cross-section through the utility tunnel lining – the side-wall and vault
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důlní profil K-21
K-21colliery section

je ze dvou vrstev stříkaného betonu (dále SB) o celkové tloušťce
250 mm. Každá vrstva SB přitom byla instalována na ocelovou
KARI síť 6,3x100/6,3x100 mm. Výrub byl bezprostředně zajištěn
oblouky korýtkové důlní výztuže KC-0-14, hmotnostní skupiny
K-21, a to v podélné rozteči 700 mm. Dno základního profilu
kolektoru je vysoké 570 mm, se středovým odvodňovacím žlábkem šířky 200 mm a hloubky 100 mm mezi kolejnicemi důlního
rozchodu (obr. 2 až 4). Konstrukce nebyla vybavena žádnou
zvláštní izolací proti vodě. Autorem návrhu byla projektová

3 CONDITION SURVEY OF THE SVITAVA
EMBANKMENT UTILITY TUNNEL

After the roughly thirty-year use of the oldest
branches of the primary utility tunnels in Brno,
the administrator of these structures (Brno Technical Networks – Technické sítě Brno) requested
for a detailed condition survey. The work on the
survey was undertaken by Amberg Engineering
Brno, a. s. [5].
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U-profil 160
U160 section

U-profil 160
U160 section

U-profil 160
U160 section

The condition survey report assessed individual
parts of the utility tunnel at the following scope:
• Lining – reduction of its load-bearing capacilíc primárního ostění
ty, concrete flaking or damaged concrete;
internal surface of primary lining
• Water seepage – spot leaks, surface leaks;
divided according to the inflow intensity;
• Lining material degradation – surface or
deep degradation, leachates;
• Cracks in lining;
• Steel structures embedded in the lining or in
the floor. Only accessible elements unoccupied by technological equipment were inspected
in this particular case;
litý beton
rub primárního
B250 = C16/20
ostění
• Drainage channel (mostly) with a rail track
cast concrete
external surface of
for muck cars. The survey report comprised
B250= C16/20
primary lining
the condition of both concrete and steel parts,
including the covering with grates or steel sheets;
•
Utility tunnel floor from the aspect of the
Obr. 4 Příčný řez ostěním kolektoru – dno
quality of concrete and the lateral incline requFig. 4 Cross-section through the utility tunnel lining – the bottom
ired for draining seepage water to the central
channel;
a inženýrská kancelář Interprojekt (Ing. František Dvořák).
•
Documentation
of openings which were carried out for
Realizace vlastního kolektorového tunelu spadala na vrub fy
non-realised
footings
and structures for the installation of
VDUP, závod Tišnov (dnes SUBTERRA).
product pipelines;
• Seepage through the construction joint between the
3 PASPORT PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU SVITAVSKÉ
floor and the side-walls of the lining.
NÁBŘEŽÍ
The Brno primary utility tunnel branches were marked for the
Po zhruba třicetiletém používání nejstarších větví primárních
purpose of the condition survey report with capital letters A, B,
brněnských kolektorů si v roce 2009 vyžádal správce těchto
D, E, G, CH, I, K, L and N (see Table 1). The Svitava Embankobjektů – Technické sítě Brno (TSB) – vytvoření jejich podrobment section of the utility tunnel in question is marked with
ného technického pasportu. Práce na něm se ujala fy Amberg
capital letter E. At some branches which were subdivided into
Engineering Brno, a. s. [5].
shorter sections, this basic marking with capital letters was
Pasportem byly posuzovány jednotlivé části kolektoru, a to
supplemented by Roman numerals corresponding to the respecv následujícím rozsahu:
tive parts of the branch. The sections being assessed were
• Ostění – jeho oslabení, odpadávající či poškozený beton;
finally divided for the condition survey report needs into 10m
• Průsaky vody – bodové, plošné, dělené podle intenzity přítolong blocks, with a serial (Arabic) number assigned to each of
ku;
them. It allowed for very lucid localisation and totally clear
• Degradace materiálu ostění – povrchová, hloubková, výluhy;
identification of damage (see above) to all structural parts of the
• Trhliny v ostění;
utility tunnel being surveyed. In this way, the blocks affected by
• Ocelové konstrukce zabudované do ostění nebo do podlahy.
the above-mentioned pile foundation are marked in the utility
V tomto případě se jednalo pouze o přístupné prvky neobsatunnel layout plan as E II–19 through E II–24 (see Fig. 5).
zené technologickým vybavením;
The structural condition of the utility tunnel sections being
surveyed (including EII–19 through EII–24) was surveyed
using criteria according to ČSN ISO 13822 (73 0038)/2005 [4].
A five-point rating scale with colour highlighting was applied
in the tunnel layout plan:
• Structural condition 1 – COMMON WEAR. The wear,
corrosion or degradation is visible only locally or during
more detailed examination and they have no influence on
safety or the possibility of use of the particular structure or
its parts (green colour).
• Structural condition 2 – DEFECT. The wear, corrosion or
degradation is visible, but they have no immediate impact
on safety or the possibility of use of the particular structure or its parts (yellow colour).
• Structural condition 3 – FAILURE. The wear, corrosion
or degradation is visible within larger compact areas. The
structural safety or the possibility of use is slightly limited;
it is necessary to allow (as the minimum) for the repair of
Obr. 5 Podrobná situace konce větve primárního kolektoru E II Svitavské
the parts affected by corrosion or degradation in the forenábřeží s vyznačením pasů tunelu bezprostředně dotčených navrhovaným
pilotovým základem, hodnocení po pasportu
seeable future (ochre colour).
Fig. 5 Detailed layout of the end of branch EII of the Svitava Embankment
• Structural condition 4 – SIGNIFICANT FAILURE. The
utility tunnel with tunnel blocks immediately affected by the pile foundation
wear or corrosion is visible on the major part of the visibbeing designed marked in it, the assessment after the condition survey
le surface. The structural safety or the possibility of use is
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• Odvodňovací kanál (převážně) s kolejí pro důlní vozíky.
Posuzován byl stav jeho betonových i ocelových částí včetně
zakrytí pororošty či plechy;
• Podlaha kolektoru z hlediska kvality betonu a příčného
spádu pro odvodnění průsaků do středového kanálu;
• Dokumentace otvorů zhotovených pro nerealizované patky
a konstrukce k uložení produktovodů;
• Průsaky v pracovní spáře mezi podlahou a opěrami ostění.
Větve primárního brněnského kolektoru byly pro potřebu tohoto pasportu označeny velkými písmeny A, B, D, E, G, CH, I, K, L
a N (viz tab. 1). Dotčený úsek kolektorového tunelu Svitavské
nábřeží je zde tedy označen velkým písmenem E. Toto základní
označení verzálkami bylo u některých větví rozdělených na kratší úseky dále doplněno o římské číslice odpovídající příslušné
části větve. Posuzované úseky byly konečně pro potřeby pasportu členěny na 10m pasy, když každému z nich bylo přiřazeno
pořadové (arabské) číslo. To umožnilo velmi přehlednou lokalizaci a zcela jasnou identifikaci poškození (viz výše) všech
pasportizovaných konstrukčních částí kolektoru. Pasy kolektoru
dotčené zmíněným pilotovým základem mají tak v situaci kolektoru označení E II–19 až E II–24 (obr. 5).
Pro zhodnocení stavebního stavu pasportovaných úseků kolektoru (v tom i dotčených pasů EII–19 až EII–24) byla použita kritéria podle ČSN ISO 13822 (73 0038)/2005 [4]. Hodnotící škála
byla pětistupňová, s barevným zvýrazněním v situaci tunelu:
• Stavební stav 1 – BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ. Opotřebení, koroze
nebo degradace jsou viditelné pouze lokálně nebo při podrobnějším zkoumání a nemají žádný vliv na bezpečnost nebo použitelnost dané konstrukce nebo její části (barva zelená).
• Stavební stav 2 – ZÁVADA. Opotřebení, koroze nebo
degradace jsou viditelné, ale nemají bezprostřední vliv na
bezpečnost nebo použitelnost dané konstrukce nebo jejích
částí (barva žlutá).
• Stavební stav 3 – PORUCHA. Opotřebení, koroze nebo
degradace jsou viditelné ve větších celistvých plochách.
Bezpečnost nebo použitelnost konstrukce je mírně omezena,
je nutné počítat v dohledné době s (minimálně) opravou části
zasažených korozí nebo degradací (barva okrová).
• Stavební stav 4 – VÝZNAMNÁ PORUCHA. Opotřebení
nebo koroze jsou viditelné na většině pohledové plochy.
Bezpečnost nebo použitelnost konstrukce je bezprostředně
ohrožena, je nutné začít s opravou nebo výměnou konstrukcí
nebo jejich částí (barva červená).
• Stavební stav 5 – HAVARIJNÍ PORUCHA. Opotřebení
nebo koroze jsou viditelné na většině pohledové plochy.
Bezpečnost nebo použitelnost konstrukce je bezprostředně
ohrožena a je nutné začít s opravami nebo výměnou konstrukcí nebo jejich částí (barva červenohnědá).
Klasifikace mezistupněm byla v poli pasu podle diagonály
vyznačena dvoubarevně. Barevným zatříděním podle stupnice hodnocení stavebního stavu konstrukce náleží potom všechny předmětné tunelové pasy EII–19 až EII–24 do Stavebního stavu 3, ve
kterém je doporučena rekonstrukce nebo oprava ostění (obr. 5).
Na základě provedených pasportů lze konstatovat, že struktura
betonu podlah a ostění kolektorových tunelů byla vesměs uspokojivá. Nejčastější nedostatky stavebního stavu konstrukcí zaznamenané pasportem byly obecně následující:
• Pracovní spáry mezi dnem a opěrou tunelu byly ve většině
případů zavlhlé nebo jimi přímo protékala voda.
• Byl dokumentován častý výskyt trhlin v klenbě tunelu, nejhojněji pak ve sledovaném úseku EII. Trhliny jsou zdrojem
postupného oslabování ostění, ve kterém vytvářejí preferovanou cestu pro pronikání podzemní vody. Dochází tak
k degradaci betonu a korozi nosné výztuže.
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directly threatened; it is necessary to commence the repair
or replacement of the structures or their parts (red colour).
• Structural condition 5 – EMERGENCY FAILURE. The
wear or corrosion is visible on the major part of the visible surface. The structural safety or the possibility of use is
directly threatened and it is necessary to commence the
repairs or replacement of the structures or their parts (reddish brown colour).
The intermediate classification was marked in the block field
in two colours, along the diagonal line. Through their colour
classification according to the structural condition scale, all
respective tunnel blocks EII–19 through EII–24 belong to the
Structural condition 3 category, where the lining reconstruction or repair is recommended (see Fig. 5).
It is possible to state on the basis of the completed condition
surveys that the structure of concrete forming the floors and
linings of the utility tunnels was mostly satisfactory. In general, the following weaknesses of the structural conditions were
recorded in the survey report most frequently:
• Construction joints between the bottom and tunnel walls
were in the majority of cases damp or water directly flew
through them.
• The frequent occurrence of cracks in the tunnel vault was
documented, most frequently in EII section. The cracks
are the source of gradual weakening of the lining, in which
they form a preferred paths for the intrusion of groundwater. In this way concrete gets degraded and structural reinforcement is subjected to corrosion.
• Cracks along the TH support profiles embedded in the
concrete lining were registered. This type of damage
manifests itself first of all in the locations where the quality of covering the K profile with shotcrete was not maintained. The minimum concrete cover thickness was not
adhered to most frequently. This type of damage is again
associated with water seepage and significant CaCO3 leachates (sinters, quills, …).
• Even the problems with the anchoring of elements supporting the technological equipment (brackets, standers,
technical walkways, …) were documented. These elements are often anchored throughout the lining thickness,
again forming a predisposed paths for the intrusion of
water into the utility tunnel.
The general problem of the quality of concrete in the entire
branch E (Svitava Embankment) of the primary utility tunnel
lies in technological failures during its casting and the corrosivity of the ground environment caused both by natural effects
and by old industrial contamination. Significant degradation of
concrete took place over time both in terms of its strength
(some of the core samples – see below – practically disintegrated during the sampling) and with respect to the substantial weakening of its structure. The locations were tipped on the
basis of the completed condition survey report, during which
testing core samples of the concrete lining Ø 65 and 75mm
were taken. The samples obtained in this way were analysed in

Obr. 6 Jádrový vývrt Ø 75 mm odebraný z ostění šachty Š3, 6. PP (pas EII–16)
Fig. 6 Core sample Ø 75mm taken from the lining of shaft Š3, 6th basement
level (block EII–16)
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Obr. 7 Jádrový vývrt Ø 65 mm odebraný z čelní stěny kolektoru v rozrážce
Mosilana (pas EIV–11)
Fig. 7 Core sample Ø 65mm taken from the utility tunnel front wall in the
Mosilana tunnel stub (block EIV–11)

• Byly zaznamenány trhliny kolem korýtkových profilů uložených v ostění. Tento typ poškození se projevuje především
tam, kde nebyl K profil kvalitně překryt SB. Nejčastěji tak
nebylo dodrženo minimální krytí výztuže. Poškození tohoto
typu je spojeno opět s průsaky vody a značnými výluhy
CaCO3 (sintry, brčka…).
• Dokumentovány byly i problémy s ukotvením nosných prvků
technologického vybavení (konzoly, stojany, technické
lávky…). Ty jsou často ukotveny přes celou tloušťku ostění
a vytvářejí tak opět predisponovanou cestu pro pronikání
vody do kolektoru.
Generelním problémem kvality betonu v primárním kolektoru
celé větve E (Svitavské nábřeží) jsou pak technologické chyby při
jeho ukládání a agresivita horninového prostředí způsobená přírodními vlivy i starou průmyslovou kontaminací. V čase došlo
k výrazným degradacím betonu jak z hlediska jeho pevnosti
(některé vývrty – viz dále – se při odběru prakticky rozpadly), tak

the laboratories of the Building Testing Institute of the
Faculty of Civil Engineering of the Brno University of
Technology, including physical-chemical analyses [7]. It is
true that no core sample was taken in EII section, but two samples were taken in the immediately neighbouring shaft Š3,
approximately 20m distant from EII-19 block (see Fig. 6).
Another useful sample was taken in the area of the Mosilana
tunnel stub (branch EIV-11) – see Fig. 7.
The main input characteristic of the calculation carried out
for the purpose of assessing the lining response to the new
load was the modulus of elasticity of the concrete lining. The
concrete quality values were determined from two main sources. The first of them was the original design. Results contained in the records of tests carried out on concrete samples
taken during the construction were subjected to analyses. The
values obtained from tests carried out on test specimens taken
during the condition survey provided the other source. The utility tunnel lining was built using concrete grades required by
ČSN 73 7505/1987 (Community Collectors) and ČSN
73 2400/1986 (Requirements for concrete quality), i.e. grades
C–170, C–250, classes II and III or C–250 HV4, class III
(according to the marking used at that time). These concrete
types correspond to the current marking (according to ČSN EN
206-1/2001 Concrete – Part 1: Specifications, properties and
production; conformance) C 12/15 (for C–250) and C 16/20
(for C–170) – see Table 2.
4 DESCRIPTION OF THE INTERSECTION BETWEEN
THE STRUCTURES

The mutual contact of the multifunctional “IFM CENTRE”
foundation structure with Svitava Embankment primary utility

Tab. 2 Použité betony a jejich průměrné pevnosti ze zkoušek prováděných při výstavbě kolektoru Svitavské nábřeží; srovnání tříd betonu použitých při stavbě
větve Svitavské nábřeží podle dřívějších a současných standardů, s přihlédnutím k výsledkům zkoušek
Table 2 Concretes used for the testing during the construction of the Svitava Embankment utility tunnel and their average strengths; The comparison of concrete grades used during the construction of the Svitava Embankment branch according to former and current standards, taking into consideration the results
of tests

Provizorní ostění / Temporary lining
Třída betonu podle:
Concrete grade according to:
ČSN 73 6206/1971

Třída betonu podle:
Concrete grade according to:
ČSN 73 1201/1986

Třída betonu podle:
Concrete grade according to:
ČSN EN 206-1/2001

B-170

B 15

C 12/15

Aritmetický Ø pevnosti ze zkoušek provedených na vzorcích betonu provizorní ostění Rb=26,25 MPa
Arithmetical mean value of strength obtained by tests conducted on samples of temporary lining concrete Rc=26.25MPa
Požadavky podle v době výstavby platné ČSN 73 2400: / Requirements according to ČSN 73 2400 applicable at the time of construction:
Dolní charakteristická mez: / Lower characteristic limit:
Rb,char=14,0 MPa / Rc,char=14,0MPa

Horní charakteristická mez: / Upper characteristic limit:
Rb,max=24,5 MPa / Rc,max=24,5MPa

Definitivní ostění / Final lining
Třída betonu podle:
Concrete grade according to:
ČSN 73 6206/1971

Třída betonu podle:
Concrete grade according to:
ČSN 73 1201/1986

Třída betonu podle:
Concrete grade according to:
ČSN EN 206-1/2001

B-250

B 20

C 16/20

Aritmetický Ø pevnosti ze zkoušek provedených na vzorcích betonu definitivní ostění Rb=26,5 MPa
Arithmetical mean value of strength obtained by tests conducted on samples of final lining concrete Rc=26.5MPa
Požadavky podle v době výstavby platné ČSN 73 2400: / Requirements according to ČSN 73 2400 applicable at the time of construction:
Dolní charakteristická mez: / Lower characteristic limit:
Rb,char=22,5 MPa / Rc,char=22,5MPa

Horní charakteristická mez: / Upper characteristic limit:
Rb,max=33,0 MPa / Rc,max=33,0MPa
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vzhledem k silnému oslabení jeho
struktury. Pasportem byla vytipozákladová kons. IFM centra
foundation structure of the IFM centre
vána místa, ve kterých byly provedeny zkušební jádrové vývrty
navážka – made ground
betonu ostění Ø 65 a 75 mm.
jílovitá hlína – clayey loam
Takto získané vzorky byly analyjílovito písčitý štěrk – clayey-sandy gravel
zovány v laboratořích Ústavu stajílovito písčitý štěrk – clayey-sandy gravel
vebního zkušebnictví FAST VUT
miocenní jíl – Miocene clay
v Brně, a to včetně fyzikálně-chemiocenní jíl – Miocene clay
mické analýzy [7]. V úseku EII
sice nebyl proveden žádný jádrový vývrt, ale dva byly odebrány
v bezprostředně sousedící šachtě
Š3, cca 20 m od pasu EII–19 (obr.
6). Další použitelný vzorek byl
odebrán v oblasti rozrážky Mostávající kolektor
piloty - piles
silana (větev EIV–11) – obr. 7.
existing utility tunnel
Hlavní vstupní charakteristikou
výpočtu pro posouzení reakce
ostění na nové zatížení byl modul
pružnosti betonu ostění. Hodnoty
kvality betonu byly zjišťovány ze
dvou hlavních zdrojů. Prvním
byla původní projektová dokumentace. Byly analyzovány výsledky ze záznamů zkoušek provedených na vzorcích betonu odeObr. 8 Schematický řez základové části objektu IFM CENTRUM Křenová 73 s umístěním vrtaných pilot a tělesem
braných při výstavbě. Druhým
kolektoru Svitavské nábřeží
pak byly hodnoty ze zkoušek proFig. 8 Schematic cross-section through the foundation part of the IFM CENTRUM Křenová 73 showing the locavedených na zkušebních tělesech
tions of bored piles and the Svitava Embankment utility tunnel structure
odebraných při pasportu. Pro
tunnel is located in the SE part of the city of Brno, in the cadastostění kolektoru byly podle ČSN 73 7505/1987 (Kolektory pro
sdružené trasy městských podzemních vedení) a podle ČSN
ral district of Trnitá, in Křenová Street No. 71,
73 2400/1986 (Požadavky na jakost betonu) použity betony třídy
in a vacancy, which originated by the demolition of old
(podle tehdejšího označení) B–170, B–250, třídy II. a III. nebo
buildings. The entire construction complex consists of several
B–250 HV4, třídy III. Tyto betony odpovídají současnému oznapartial structures erected step by step, at stages. The façade resčení (podle ČSN EN 206-1/2001 Beton – část 1: Specifikace,
pects the street frontage. The main load-bearing structural system
vlastnosti, výroba a shoda) C 12/15 (pro B–250) a C 16/20 (pro
is designed as a reinforced concrete frame formed by columns
B–170) – viz tab. 2.
coupled in both directions. The entire superstructure is founded
on bored piles. It was expected on the basis of engineering geo4 SITUACE VZÁJEMNÉHO KŘÍŽENÍ KONSTRUKCÍ
logical conditions existing at the construction site that the piles
Místo vzájemného kontaktu základové konstrukce polyfunkčníwould be carried out through Neogene clays along the major part
ho ,,IFM CENTRA“ s primárním kolektorem Svitavské nábřeží se
of their effective lengths (see below) and the pile toes would be
nachází v JV části města Brna v katastrálním území Trnitá, na ulici
neither supported nor keyed into the bedrock. The piles are interKřenová 71, v proluce vzniklé snesením staré zástavby. Celý komconnected at the level of their heads by reinforced concrete founplex stavby sestává z několika dílčích objektů zřizovaných postupdation strips and they are located in the immediate vicinity of the
ně, po etapách. Průčelní část respektuje stávající uliční frontu.
outer surface of the primary utility tunnel lining (see Fig. 8).
Hlavní nosný konstrukční systém stavby je navržen jako železobetonový skelet, tvořený obousměrně spřaženými sloupy. Celá
horní stavba je založena na vrtaných pilotách. Podle inženýrskogeologických poměrů v místě stavby se předpokládalo, že piloty
budou provedeny z větší části své účinné délky v neogenních
jílech (viz dále) a pata pilot nebude opřena ani vetknuta do skalního podloží. Piloty jsou v úrovni hlavy svázány základovými železobetonovými pásy a nacházejí se v bezprostřední blízkosti rubu
ostění primárního kolektoru (obr. 8).
5 POSUDEK ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE KOLEKTOROVÉHO
TUNELU NOVÝM PILOTOVÝM ZÁKLADEM

Numerický model byl realizován v programu MKP Plaxis. Úloha
byla řešena jako 2D. Geotechnické vlastnosti jednotlivých souvrství bylo pro potřebu modelu možné odvodit na základě významné
řady průzkumů realizovaných pro návrh a provádění (nejen) primárních kolektorů (např. [2]). Oproti [2], kdy byl obdobný výpočet
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5 ASSESSMENT OF LOADING ON THE UTILITY TUNNEL
STRUCTURE EXETRTED BY NEW PILE FOUNDATION

The numerical model was carried out in the FEM Plaxis program. The problem was solved as 2D. Geotechnical properties of
individual series of strata could be deduced for the model needs
on the basis of a significant number of surveys realised for the
purpose of the design and execution (not only) of primary utility
tunnels (e.g. [2]). In contrast to [2], where a similar FEM analysis was realised in the Mohr-Coulomb (MC) model, the
Hardening Soil (HS) model was used in this particular case.
Input material values for the lining were deduced on the basis of
completed condition surveys, taking into consideration data
obtained during the construction (see Tables 3 through 5). The
sample taken from EIV-11 (Mosilana) block was also used so
that the analysis respected even the potential worse quality of the
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Tab. 3 Třídy betonu a odvozený modul pružnosti při výstavbě [6]
Table 3 Concrete grades and deduced modulus of elasticity during construction [6]

Ostění při výstavbě – pasy EII-19 až EII-24 / Lining during construction – blocks EII-19 through EII-24
Třída betonu podle
Concrete grade
according to

ČSN 73 6206 /1972

ČSN 73 1201 /1988

ČSN EN 206-1 /2001

Modul pružnosti betonu Ecm [MPa]
Modulus of concrete
elasticity Ecm [MPa]

B250

B20

C16/20

2,9 . 104

Tab. 4 Třídy betonu a odvozený modul pružnosti z vývrtu v šachtě Š3 (pasport)
Table 4 Concrete grades and deduced modulus of elasticity from the core sample taken from shaft Š3 (condition survey)

Ostění – vývrt v šachtě Š3 (6. PP) – pas EII–16 / Lining – core sample taken from shaft Š3 (6th basement level) – block EII-16
Třída betonu podle
Concrete grade
according to

ČSN 73 6206 /1972

ČSN 73 1201 /1988

ČSN EN 206-1 /2001

Modul pružnosti betonu Ecm [MPa]
Modulus of concrete
elasticity Ecm [MPa]

B330

B30

C25/30

3,1 . 104

Tab. 5 Třídy betonu a modul pružnosti z vývrtu v oblasti Mosilany (pasport)
Table 5 Concrete grades and modulus of elasticity from the core sample taken in the area of Mosilana (condition survey)

Ostění – vývrt v rozrážce Mosilana – pas EIV–11 / Lining – core sample taken from the Mosilana tunnel stub – block EIV–11
Třída betonu podle
Concrete grade
according to

ČSN 73 6206 /1972

ČSN 73 1201 /1988

ČSN EN 206-1 /2001

Modul pružnosti betonu Ecm [MPa]
Modulus of concrete
elasticity Ecm [MPa]

B135

B10

C8/10

1,4 . 104

Tab. 6 Porovnání maximálních vypočtených hodnot deformací a vnitřních sil na ostění kolektoru Svitavské nábřeží při přitížení novým pilotovým základem, pilota dl. 20 m, beton použitý při výstavbě tunelu vs. betony z vývrtů při pasportizaci
Table. 6 Comparison of maximum calculated values of deformations and internal forces in the Svitavy Embankment utility tunnel lining surcharged by the new
pile foundation, (20m long pile), concrete used during the tunnel construction vs. concretes of core samples taken during the condition survey

Beton použitý
přivýstavbě
Concrete
used during
construction

DEFORMACE OSTĚNÍ
KOLEKTORU / UTILITY
TUNNEL LINING
DEFORMATION [mm]
VNITŘNÍ SÍLY NA
OSTĚNÍ KOLEKTORU
INTERNAL FORCES
IN UTILITY TUNNEL
LINING

Beton z vývrtu
v šachtě Š3 (6. PP)
– pas EII–16
Concrete from core
sample taken from
shaft Š3 (6th basement
level) – block EII–16

Beton z vývrtu
v rozrážce Mosilana
– pas EIV–11
Concrete from core
sample taken from
the Mosilana tunnel
stub – block EIV–11

vodorovná / horizontal

1,99

1,19

2,48

svislá / vertical

5,19

5,07

5,97

celková / total

5,27

5,16

6,05

osové síly / axial forces [kN/m]

-518,63

-520,19

-504,47

smykové síly
shear forces [kN/m]

444,35

446,35

424,17

ohybový moment
bending moment [kNm/m]

360,44

360,9

320,31

MKP realizován v Mohr-Coulombově (MC) modelu, byl v tomto
případě použit model Hardening Soil (HS). Vstupní materiálové
hodnoty pro ostění potom byly odvozeny na základě provedených
pasportů, s přihlédnutím k údajům z období stavby – tabulky 3 až
5. Aby byla výpočtem respektována i případná horší kvalita betonu
ostění, byl využit i vzorek z pasu EIV-11 (Mosilana) – obr. 7, tab.
5, – vykazující modul pružnosti betonu cca poloviční. Výsledky
numerického výpočtu (deformace a vnitřní síly v ostění) jsou pro
jednotlivé kvality betonu informativně uvedeny v tab. 6.
Hodnoty vypočtených vnitřních sil na ostění jsou zde nižší než
ve [2]. Je to způsobeno především použitím výpočtového modelu
HS, pro prostředí miocenních jílů vhodnějšího a v nezanedbatelné

lining concrete (see Fig. 7; Table 5). This concrete sample exhibited approximately half the value of the modulus of elasticity.
The results of the numerical calculation (deformations and internal forces in the lining) are presented for individual concrete
qualities for information in Table 6.
The calculated values of internal forces acting on the lining
are smaller in this case than those in [2]. It is caused first of all
by the application of the HS calculation model, which is more
suitable for the environment formed by Miocene clays, and, to
a significant extent, by respecting the results of the utility
tunnel condition survey, which led to more realistic properties
of the tunnel lining material.
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míře i respektováním výsledků pasportizace kolektoru, vedoucích
k reálnějším vlastnostem materiálu tunelového ostění.
6 ZÁVĚR A DALŠÍ DOPORUČENÍ

Provedený numerický model potvrdil, že konstrukce kolektoru bezpečně přenese přitížení od nového pilotového základu,
a to i bez nutnosti manipulovat s délkami a zatížením pilot.
Důležité je především, že tento výsledek přitom odpovídá
i případu možné nejnižší kvality materiálu ostění tunelu, tzn.
i betonu C 8/10! V případě dalšího přitížení na ostění nebo další
degradace betonu ostění by ovšem bylo nezbytné nové posouzení, nyní s nejvyšší pravděpodobností s výsledkem přijmout
dodatečná opatření (velká oprava, rekonstrukce, zesílení apod.).
Na celý proces posouzení mají současně zásadní vliv především
údaje získané pomocí technického pasportu kolektorové sítě
města Brna. To však předpokládá, že pasport bude ve víceméně
pravidelných časových obdobích doplňován a aktualizován.
V současnosti i v budoucnu bude docházet ke stále většímu
množství případů konfliktu starších podzemních staveb a nově
zřizovaných konstrukcí. Proto je nezbytné průběžně zaznamenávat aktuální stavebně-technický stav takovýchto podzemních
děl. Budeme-li znát aktuální kondici podzemní konstrukce,
dokážeme snadněji a především rychleji posoudit její schopnost zvládnout nově vzniklé vlivy. S tím souvisí i to, že podzemní konstrukce může být namáhána nejen zatíženími od starých i nových hlubinných základů, ale je dále vystavena řadě
dalších, a to značně různorodých vlivů, kterým musí odolávat
po dobu celé své návrhové životnosti.
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6 CONCLUSION AND OTHER RECOMMENDATIONS
The numerical model that was carried out confirmed that the
utility tunnel structure would safely carry the surcharge load
imposed by the new pile foundation, even without the necessity for manipulating with the lengths and loads acting on piles.
The fact that this result even complies with the case of the
possible lowest quality of the tunnel lining material, i.e. concrete grade C 8/10, is of the major importance. However, in the
case of additional surcharge loading on the lining or new degradation of the concrete lining, a new analysis would be necessary, the outcome of which would most likely be a requirement
for additional measures (major repair, reconstruction, strengthening etc.). The entire assessment process is significantly
affected first of all by the data obtained by means of the technical condition survey of the utility tunnels network in the city
of Brno. However, it is so under the condition that the condition survey will be complemented and updated in more or less
regular intervals.
The numbers of cases of conflicts between older underground
structures and newly developed structures will increase at present and in the future. It is therefore necessary to continually
record the current structural and technical condition of such
underground workings. If we know the current condition of the
underground structure, we will be able to assess its capability to
cope with newly originating influences more easily and, first of
all, more quickly. This is also related to the fact that the underground structure may be stressed not only by loads induced by
old or new deep foundations, but is also exposed to numerous
other significantly variable effects, which it has to resist throughout the design life.
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METRO BAKU: KOMPLIKOVANÉ PROPOJENÍ ZELENÉ LINKY
VE STANICI 28 MAY
METRO BAKU: COMPLICATED INTERCONNECTION OF GREEN LINE
AT 28 MAY STATION
JAN ČENĚK, JAN KOREJČÍK, PETR MAKÁSEK

ABSTRAKT
Stanice 28 May je jedinou přestupní a zároveň nejvytíženější stanicí současného systému metra v ázerbájdžánském Baku. V souvislosti s rozvojem sítě metra bylo rozhodnuto o její přestavbě tak, aby se zjednodušil provoz ve stanici tím, že zcela oddělí zelenou a červenou linku. Co do velikosti zdánlivě jednoduchý úkol, spočívající „pouze“ ve vybudování dvojice cca 100 m traťových tunelů, se na
základě požadavku investora na maximálně několikatýdenní výluku provozu proměnil v jednu z nejsložitějších konstrukcí současného
podzemního stavitelství.
ABSTRACT
28 May station is the only interchange station and at the same time the busiest station in the current metro system in Baku, the Republic of
Azerbaijan. The decision on its reconstruction was made in the context of the metro network development, with the aim of simplifying the operation in the station by completely separating the Red Line from the Green Line. This task, lying ”only” in the construction of a pair of about
100m long running tunnels, which is seemingly simple in terms of its magnitude, turned out to be one of the most complicated constructions
of the current underground construction industry due to project owner’s requirement for the maximum several-week duration of the closing of
the station to traffic.
ÚVOD

INTRODUCTION

Již na několika konferencích či v článcích [1, 2, 3] byla
odborná veřejnost seznámena s rozsáhlým projektem rozvoje
sítě podzemní dráhy v rychle rostoucím hlavním městě Ázerbájdžánu Baku. Kromě výstavby tří zcela nových linek
a prodloužení dvou linek stávajících počítá projekt rozvoje
i s modernizací již provozovaných úseků metra. Součástí této
modernizace se stane i projekt „Propojení zelené linky ve stanici 28 May“.
Stávající systém metra začal být v Baku budován již roku
1967, tedy ještě v dobách SSSR. K dnešnímu dni jsou
v provozu pouze dvě linky (zelená a červená) o celkové délce
34 km s 23 stanicemi. Nejproblematičtějším místem a doslova
Achillovou patou již tak značně přetíženého systému je doposud jediná přestupní stanice 28 May/Jafar Jabbarli. Jedná se
o raženou trojlodní stanici 28 May obsluhující společně červenou a zelenou linku a dvě dvoulodní oddělené části stanice
Jafar Jabbarli obsluhující pouze zelenou linku. Do stanice 28
May se sjíždějí soupravy přijíždějící jak po červené lince ze
směru Icharishahar (Staré město), tak po zelené lince ze směru
Darnagul, aby dále pokračovaly pouze po červené lince do stanice Hazi Aslanov. Cestující, kteří chtějí dále pokračovat po
zelené lince, se musí nejprve dostat složitým systémem přestupních chodeb do stanice Jafar Jabbarli, odkud jsou soupravy vypravovány kyvadlově do stanice Khatai (obr. 1).
Nový projekt má zjednodušit provoz ve stanici 28 May tím,
že zcela oddělí červenou i zelenou linku. Soupravy přijíždějící po zelené lince budou nově zastavovat ve stanici Jafar
Jabbarli, odkud budou po stejné lince pokračovat dál.
Spouštěcím impulzem projektu separace obou linek se stal jiný
projekt na prodloužení zelené linky za stanici Khatai.
Provozovatel existující sítě metra Baku Metropolitan
a zároveň investor proto vyzval na základě spolupráce na předchozích projektech konsorcium společností Systra (Francie),
Mott MacDonald CZ (Česká republika) a Saman (Jižní Korea)
k vypracování nového projektu.

The professional public was acquainted with the extensive
project of the metro network development in the rapidly growing city of Baku, the capital of Azerbaijan, already earlier, at
several conferences and in papers [1, 2, 3]. Apart from developing three completely new lines and extending two existing
lines, the development project envisages even the modernisation of the already operating metro sections. “The interconnection with the Green Line at 28 May station” project will also
become part of this modernisation.
The development of the existing metro system in Baku started as early as 1967, at the time of the existence of the USSR.
As of today, only two lines (Green and Red) at the total length
of 34km, with 23 stations, are operated. The most problematic
location and literally the Achilles heel of the significantly
overloaded system is the till now only 28 May/Jafar Jabbarli
interchange station. It is a mined triple-vault station 28 May,
serving jointly the Red and Green Lines and two separated
double-vault parts of Jafar Jabbarli station, serving only to the
Green Line. Trains arriving along both the Red Line from the
direction of Icharishahar (the Old Town) and the Green Line
from the direction of Darnagul join in 28 May station to continue only along the Red Line to Hazi Aslanov station.
Passengers wishing to proceed along the Green Line must first
pass through a complicated system of transfer galleries to Jafar
Jabbarli station, from which shuttle trains are set off to Khatai
station (see Fig. 1).
The new project is intended to simplify the operation at 28
May station by completely separating the Red Line from the
Green Line. Train sets arriving along the Green Line will
newly stop in Jafar Jabbarli station and continue further along
the same line. The trigger of the project for the separation of
both lines was another project for extending the Green Line
beyond Khatai station. Baku Metropolitan, the operator of the
existing metro network and at the same time the project owner,
addressed, on the basis of the collaboration on previous
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projects, the consortium consisting of Systra (France), Mott
MacDonald CZ (the Czech Republic) and Saman (South Korea)
with the requirement for developing a new design.
FEASIBILITY STUDY
The at first glance simple task
lying in the development of a pair
of about 100m long running tunnels (see Fig. 2) began to be complicated after the following initial
findings:
• Topography – the interconnection location is in a large
construction pit, directly
under existing surface builObr. 1 Schéma existující sítě metra v Baku
dings (a university building)
Fig. 1 Baku metro network layout
preventing the access from
the surface. The complicatiSTUDIE PROVEDITELNOSTI
ons with the access to the underground are further caused
Na první pohled zdánlivě jednoduchý úkol, který spočívá ve
by the complex system of existing underground structuvybudování dvojice zhruba 100 m dlouhých traťových tunelů
res, namely running tunnels, drainage and ventilation galleries and an underground mall (see Fig. 3).
(obr. 2), se začal komplikovat po následujících prvotních zjiš• Geology – possible occurrence of lenticular deposits of
těních:
water-bearing sand, clays and artesian water) more details
• Topografie – místo propojení je přímo pod povrchovou
in chapters below).
zástavbou (budova univerzity) zamezující přístup z po•
Project owner’s requirement for the completion of the
vrchu v rozsáhlé hloubené jámě. Komplikace s přístupem
works in an extremely short time available for the closure
do podzemí dále způsobuje složitý systém existujících
of traffic on the Green Line (weeks).
podzemních konstrukcí. Jedná se o traťové tunely, drenážThe last above-mentioned requirement became the deciding
ní a větrací štoly a podzemní obchodní galerii (obr. 3).
criterion for the assessment of the variant solution in the fea• Geologie – možný výskyt zvodnělých pískových čoček,
sibility study. Three variants of the solution were submitted to
jíly, artézská voda (podrobněji v dalších kapitolách).
the client in this study:
• Požadavek klienta na provedení prací za extrémně krátkou
1. Tunnel re-driving – after the operation is suspended, the
dobu odstávky provozu zelené linky (týdny).
existing tunnels will be backfilled with cinder concrete
and subsequently re-driven following the new alignment
of the riding tunnels, using either the NATM or the Ring
Posledně zmíněný požadavek se stal i rozhodujícím kritériMethod with cast iron segmental lining. The simplest
em pro posouzení variantního řešení ve studii proveditelnosti.
variant but at the same time requiring the longest closing
V ní byly klientovi představeny tři varianty řešení:
of the operation in the
order of several months
(see Fig. 1 – var. 1).
2. A cavern with sidea)
b)
wall drifts – sidewall drifts will be
driven first throughout the cavern
length using the
NATM.
These
drifts will be subsequently backfilled with reinforced
concrete and the
future vault of the
cavern will rest on
them. The cavern
will be excavated
using the NATM
with the sequence
consisting of top
heading, bench and
invert (the so-calObr. 2 Schéma nového propojení: červená linka je červeně, zelená linka je zeleně, nové tunely propojení zelené linky jsou
led “horizontal sefialově, a – stav před rozdělením linek, b – po rozdělení linek
Fig. 2 New interconnection chart: Red Line in red colour, Green Line in green colour, new interconnection tunnels in violet
quence”) with the
colour, a – state before dividing lines, b – after dividing lines
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Obr. 3 Náměstí Jaffar Jabbarli se vstupem do stanice
Fig. 3 Jaffar Jabbarli square with the station entrance

1. Přeražba – po přerušení provozu budou stávající tunely
zaplněny popílkobetonem a následně přeraženy v nové
trase traťových tunelů buď pomocí NRTM, nebo prstencovou metodou s litinovým segmentovým ostěním. Nejjednodušší řešení, ale zároveň nejdelší odstávka provozu
v řádu několika měsíců (obr. 4 – var. 1).
2. Kaverna s bočními opěrovými štolami – nejprve budou
vybudovány v celé délce kaverny opěrové štoly pomocí
NRTM. Tyto štoly budou následně vyplněny vyztuženým
betonem a bude do nich opřena budoucí klenba kaverny.
Kaverna bude ražena NRTM s horizontálním členěním
čelby a s vynecháním prostoru stávajícího traťového tunelu, který v té době bude stále v provozu. Po přerušení provozu bude v otevřeném prostoru kaverny starý tunel
demontován a nový sestaven. Po obnovení provozu bude
nepotřebný prostor kaverny zaplněn. Tato varianta je složitější než první, ale vyžaduje kratší dobu výluky pro přepojení (obr. 4 – var. 2).
3. Kaverna s podzemními stěnami – nejprve budou vybudovány v celé délce kaverny boční štoly pomocí NRTM.
Z těchto štol budou dolů provedeny podzemní stěny, které
utvoří boky kaverny. Podzemní stěny budou nahoře ztuženy podélným ŽB prahem, do něhož bude zavázána
i budoucí klenba kaverny. Zárodek klenby bude vybudován v prostoru bočních štol, přičemž jejich zbylý prostor

varianta 1. – variant 1

varianta 2. – variant 2

space of the existing running tunnels which will be still in
service at that time skipped. After the suspension of the
operation, the old tunnel will be dismantled in the cavern
open space and the new tunnel will be installed. When the
operation is resumed, the unneeded cavern space will be
backfilled. This variant is more complicated than the first
one, but it requires a shorter time for the switching (see
Fig. 4 – var. 2).
3. A cavern with diaphragm walls – sidewall drifts will be
carried out throughout the cavern length first, using the
NATM. Diaphragm walls will be installed down from
these drifts to form the cavern sides. The diaphragm walls
will be braced at the top by a longitudinal RC capping
beam into which the future cavern vault will be keyed.
The vault starter stubs will be constructed in the sidewall
drifts and the remaining space of the drifts will be backfilled with concrete. The central part of the vault will be
carried out in individual steps, concurrently with the excavation of the cavern top heading. Even a central drift can
be carried out in the most unfavourable section for to provide better support of the vault. The top heading excavation support will be provided by sprayed concrete and
rugged steel rolled sections. The remaining cavern space
excavation will be finished under the protection provided
by the diaphragm walls and the vault. The construction of
the invert with drainage and a sub-base layers will follow.
The operation will be suspended subsequently. The colliding old tunnel will be dismantled and the new running
tunnel will be assembled inside the cavern. After the operation is resumed, the unneeded cavern space will be
backfilled. This variant comprises the highest number of
techniques to be used. On the other hand, it requires the
shortest time of the operation closure needed for the switching (see Fig. 4 – var. 3).
In addition, identical preparatory work items were designed
for all of the three variants. They lied first of all in the construction of two access shafts (one for each of the tunnels). In
addition, it was necessary to temporarily switch the existing
system of the drainage of the running tunnels over and also to
fill parts of the existing system of galleries colliding with the
new running tunnels.
Variant 3 was selected by the client as the winner. The abovementioned short time for the operation closure was crucial for
this option even despite the long construction duration and high
costs. The winning variant was subsequently elaborated to be

varianta 3. – variant 3

Obr. 4 Variantní řešení – příčné řezy
Fig. 4 Variant solution – Cross sections
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bude zaplněn betonem. Střední část klenby bude prováděna po jednotlivých krocích zároveň s ražbou kaloty
kaverny. V nejnepříznivějším úseku může být vyražena
i střední štola pro lepší podporu klenby. Kalota bude
zajištěna pomocí stříkaného betonu a masivních ocelových válcovaných profilů. Dobírání zbylého prostoru
kaverny již bude probíhat pod ochranou podzemních
stěn a klenby. Dále bude vybudována spodní klenba
s drenážní a podkladní vrstvou a následně bude přerušen
provoz. Starý tunel v kolizi bude demontován a nový traťový tunel bude sestaven v prostoru kaverny. Po obnovení provozu bude nepotřebný prostor kaverny zaplněn.
Tato varianta zahrnuje nejvíce použitých technologií,
zato ale vyžaduje nejkratší dobu výluky pro přepojení
(obr. 4 – var. 3).
Pro všechny tři varianty byly navíc uvažovány stejné přípravné práce. Ty spočívají především ve vybudování dvou
přístupových šachet (pro každý nový tunel jednu). Dále bylo
třeba dočasně přepojit existující systém odvodnění traťových
tunelů a také zaplnit části stávajícího systému štol v kolizi
s novými traťovými tunely.
Jako vítězná byla klientem vybrána 3. varianta. Pro tuto
volbu byla rozhodující, i přes dlouhou dobu výstavby
a vysoké náklady, již zmiňovaná krátká doba výluky provozu. Vítězná varianta byla následně rozpracována do úrovně
přípravné dokumentace a poté modifikována na základě provedených topografických a geologických průzkumů pro další
stupeň – dokumentaci pro státní expertizu (obdoba naší dokumentace pro stavební povolení). To již probíhalo v úzké spolupráci s budoucím zhotovitelem francouzskou společností
Bouygues. Dokončená dokumentace byla předána k připomínkám jak ázerbájdžánské státní expertize, tak nezávislé
mezinárodní konzultační firmě klienta.
GEOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ

Získat přesné a spolehlivé podklady pro projektování je
v postsovětských zemích poměrně složité. Nejen kvůli systému utajení, kdy jsou například topografické podklady
a souřadnice záměrně zkreslovány či posouvány i o desítky
metrů či nedostupnosti technické dokumentace již existujících
konstrukcí (a to ani v papírové podobě), ale i z důvodu nutnosti pro průzkumné práce využívat výhradně místní dodavatele, jejichž výstupy nejsou vždy dobře interpretovatelné.
Během přípravy projektové dokumentace ve stupni pro
státní expertizu nastal největší problém se získáním informací o geologických poměrech zájmového území. Původní
předpoklad (z něhož vycházela i studie proveditelnosti), že se
v celém profilu nachází pouze mohutná vrstva poměrně
tuhých jílů, byl vyvrácen hned prvními průzkumnými vrty,
které odhalily v hloubkách od 25–30 m zeminu s naprosto
odlišnými parametry než u výše ležících tuhých jílů. Po provedení laboratorních rozborů, standardních penetračních
zkoušek (SPT), triaxiálních zkoušek a jádrových vrtů nebyl
místní subdodavatel schopen spodní vrstvu uspokojivě interpretovat. Výsledkem podrobného geologického průzkumu
tak byly naprosto nesourodé popisy: SPT – hlinitý písek,
vrtné práce – jíl nebo hlína s nízkou plasticitou, laboratorní
testy – do češtiny nepřeložitelný „fluent plastic loam“, který
neodpovídá žádné známé klasifikaci (γ =13 kN/m3), triaxiální zkoušky (UU) – jíl (γ =16 kN/m3). Uvedené závěry byly
projektantem odmítnuty a byl vyžádán dodatečný geologický
průzkum, který měl za úkol uspokojivě identifikovat spodní
geologickou vrstvu. Pro tyto účely bylo doporučeno provést
sérii penetračních zkoušek s měřením pórových tlaků
(CPTU), které byly provedeny jako historicky první CPT
testy na území Ázerbájdžánu. Z jejich výsledků bylo možno
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used at the conceptual design level and then it was modified on
the basis of completed topographic and geological surveys provided for the next design stage – documents for the state
expertise (analogy to the Czech final design). All of that was
carried out in close collaboration with the future construction
contractor, French company Bouygues. The completed design
was submitted to comments to both the Azerbaijan state
expertise and an independent international consultancy firm
hired by the client.
GEOLOGICAL ENVIRONMENT

It is relatively difficult in post-soviet countries to obtain
accurate and reliable source documents needed for designing.
It is so not only because of the classification system, where,
for example, topographic source documents and coordinates
are intentionally distorted or shifted even by tens of metres,
or because of the inaccessibility of technical documents
regarding already existing structures (nor in hard copies), but
also because of the necessity for survey operations to use
exclusively local contractors, the outputs of which are not
always simple to interpret.
The biggest problem occurred during the preparation of the
design for the state expertise as far as the obtaining of information on geological condition in the area of operations was
concerned. The original assumption (the feasibility study was
based on) that only a huge layer of relatively stiff consistency clays exists covering the whole profile was refuted just by
the initial survey boreholes, which revealed ground with
totally different properties than those exhibited by the stiff
clay located at the higher level at the depths ranging from 25
to 30m. After completing laboratory analyses, standard penetration tests (SPT), triaxial tests and analysing cored samples,
the local contractor was not capable of satisfactorily interpreting the lower layer. The detailed geological survey results
provided absolutely inconsistent descriptions: SPT - loamy
sand, drilling survey – low-plasticity clay or loam; laboratory tests – fluent plastic loam (a term corresponding to no
known classification) (γ =13kN/m3); triaxial tests (UU) –
clay (γ =16kN/m3). The above-mentioned conclusions were
refused by the designer and a supplementary geological
investigation was requested, intended to satisfactorily identify the lower geological layer. It was recommended for these
purposes to conduct a series of cone penetration tests (CPTU)
with the measuring of pore pressures. They were conducted
as historically first CPT tests in Azerbaijan. It was possible
on the basis of the results to interpret the lower layer and
classify it as sandy dust. The presence of artesian water was
confirmed during the supplementary geological survey and,
as a result, the fear of contact of the underground working
with a third layer of sandy loam grew. The continuous aquifer with the pressure of about 3bar was confirmed during
pumping tests. The resultant geological profile therefore
looks as follows:
• 0–4 m
made ground
• 4–26 (30)m
stiff clay with possible occurrence
of water-bearing sandy lentils
• 26 (30)m and lower sandy loam
TECHNICAL SOLUTION

It was necessary on the basis of the new facts identified by
the supplementary survey to significantly modify the winning
variant from the feasibility study in the final design stage. It
was mainly because of the fear of instability and the heaving
of the bottom in the cavern (partially extending into the lower
geological layer) that the caverns started to be solved as
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horní štola – upper gallery

horní štola – upper gallery

horní protlak – upper pipejack

kaverna - cavern
levý
protlak
left-hand
pipejack

nový tunel
new tunnel

původní tunel
original tunnel

pravý
protlak
right-hand
pipejack

spodní protlak – lower pipejack
spodní štola – lower gallery

Obr. 5 Příčný řez kavernou
Fig. 5 Cross section through the cavern

interpretovat spodní vrstvu a klasifikovat ji jako písčitý
prach. V průběhu provádění dodatečného geologického průzkumu se potvrdila přítomnost artézské podzemní vody
a zvýšila se tím obava styku podzemního díla s třetí vrstvou
písčité hlíny. Během čerpacích zkoušek se potvrdil spojitý
vodní horizont pod tlakem cca 3 bary. Výsledný geologický
profil tedy vypadá následovně:
• 0–4 m
navážky
• 4–26 (30) m
tuhý jíl s možným výskytem
zvodnělých pískových čoček
• 26 (30) m a níže
písčitá hlína
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Na základě nově zjištěných skutečností z dodatečného geologického průzkumu bylo nutno do stupně pro „stavební
povolení“ vítěznou variantu ze studie proveditelnosti značně
modifikovat. Hlavně z obavy před nestabilitou a zvedáním
dna v kaverně (částečně zasahujícího do spodní geologické
vrstvy) bylo přistoupeno k řešení kaveren jako uzavřeného
rámu vytvořeného z ocelových trubek. Ty budou protlačovány ze tří přístupových štol. I obě přístupové šachty pro vstup
do podzemí, které byly původně situovány nad existující
tunely zelené linky, byly z obavy před zvedáním tunelů při
odtěžování šachet odsunuty mimo existující tunely.

closed frames formed by steel tubes. The frames will be pushed from three access galleries. Even the two access shafts
for the entry to the underground, which had originally been
located above the existing tunnels of the Red Line, were shifted outside the existing tunnels because of the fear of the heaving of the tunnels during the shaft-sinking operations.
The following sequence of construction operations is expected for the modified technical solution (see Figures 5 and 6):
1. The preparation of the construction site including diversions of utility networks and a road and the demolition
of colliding structures (the entrance to the neighbouring
mall).
2. The installation of a jet grouted plug at the bottom of the
future access shafts – securing the shaft bottom.
3. The construction of diaphragm walls of the access shafts
– secant bored piles ø 1.2m, 40m long; steel bracing frames.
4. Excavation of shafts down to the level of the driving of
the upper galleries, where an intermediate RC slab will
be cast, with an opening prepared for the subsequent sinking of the shaft.
5. The excavation of the upper galleries (approximately
4x5m) – the NATM – sprayed steel fibre reinforced
concrete 250–300mm thick.
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přístupové šachty
access shafts
nové traťové tunely
new running tunnels
pravá kaverna
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horní štoly
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manipulační propojky
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horní štoly
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trysková injektáž
jet grouting
levá kaverna
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ocelové protlaky
steel pipejacks
trysková injektáž
jet grouting

spodní štola
lower gallery

spodní štola
lower gallery

Obr. 6 3D model finálního řešení
Fig. 6 3D model of the final solution

Souslednost stavebních prací modifikovaného technického
řešení je předpokládána v následujícím pořadí (obr. 5, 6):
1. Příprava staveniště včetně přeložek sítí, přeložky silnice
a demolice objektů v kolizi (vchod do sousední podzemní nákupní pasáže).
2. Instalace zátky z tryskové injektáže ve dně budoucích
přístupových šachet – zabezpečení dna šachty.
3. Výstavba stěn přístupových šachet – převrtávané pilotové stěny ø 1,2 m, dl. 40 m, ocelové rozpěrné rámy.
4. Odtěžení zeminy v šachtách do úrovně ražeb horních
štol, kde bude vybetonována mezilehlá ŽB deska
s připraveným otvorem pro další hloubení šachty.
5. Ražba horních štol (cca 4x5 m) – NRTM – stříkaný drátkobeton tl. 250–300 mm.
6. Prohloubení přístupových šachet na spodní úroveň včetně výstavby ŽB desky ve dně.
7. Ražba spodních štol (cca 4x5 m) – NRTM – podle potřeby pod ochranou zmrazování nebo tryskové injektáže
provedené z horních štol.
8. Výstavba tuhého rámu pro zajištění kaveren pomocí
robotem svařovaných ocelových trubek ∅ 2 m, resp. 1,5 m,
tl. stěny 30 mm, protlačovaných z horních a spodních
štol pomocí lisů 4x150 t.
9. Postupné propojení jednotlivých trubek (stěny, dno, strop)
pomocí vyztužených ŽB prahů a vyplnění trubek betonem.
10. Rozrážka z přístupových šachet směrem do kaveren
a odtěžování zeminy v kaverně po vrstvách s ohledem na
provoz v existujících provozovaných tunelech zelené
linky.
11. Ražba s osazováním litinového segmentového ostění
v krátkých úsecích mimo kavernu, kde není kolize
s provozovaným tunelem.
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6. The deepening of the access shafts down to the lower
level, including the construction of the RC slab at the
bottom.
7. The excavation of the bottom galleries (approximately
4x5m) – the NATM – under the protection of either freezing or jet grouting carried out from the upper galleries, as required.
8. The construction of a rigid frame for the cavern excavation support, using steel tubes ø 2m and 1.5m, respectively, with the wall thickness of 30mm, welded by means
of a robot. They will be jacked from the upper and bottom galleries using 1x150t hydraulic cylinders.
9. Interconnecting individual tubes step by step (walls, bottom, roof) by means of reinforced concrete plinths; filling the tubes with concrete.
10. Excavation of tunnel stubs toward the caverns and excavation of ground in the cavern in layers, respecting the
operation in the existing tunnels of the Green Line.
11. The excavation in short sections, which do not collide
with the operating tunnel, using cast iron segmental
lining.
12. The connection of these tunnels to the existing stabling
tunnels of Jaffar Jabbarli station.
13. The suspension of the operation on the Green Line (approximately 4 weeks).
14. The completion of the cavern excavation, demolition of
a portion of cast iron segmental lining of the existing
tunnels, the installation of the sub-base and concrete bed
for the new tunnels.
15. The installation of the cast iron lining of the new tunnels inside the cavern (internal ø 5.1m, ring length of 1m,
9+1 segments in a ring).
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12. Napojení těchto tunelů na stávající odstavné tunely stanice Jaffar Jabbarli.
13. Přerušení provozu na zelené lince (cca 4 týdny).
14. Dotěžení kaverny, demolice části litinového ostění existujících tunelů, podkladní vrstva a betonové lože pro
nové tunely.
15. Montáž litinového ostění nových tunelů v kaverně
(vnitřní ø 5,1 m, délka prstence 1 m, 9+1 segmentů
v prstenci).
16. Napojení nových tunelů na existující pomocí ŽB límců.
17. Instalace kolejového lože a přepojení kolejí v nových
tunelech.
18. Přepojení a instalace zabezpečovacích a signalizačních
zařízení a kabeláže.
19. Znovuobnovení provozu na zelené lince.
20. Postupné zaplňování kaverny.
21. Zasypání přístupových šachet.
22. Demobilizace staveniště a úpravy povrchů.
ZÁVĚR

Z výše zmíněných bodů je patrné, že se ve výsledku jedná
o velmi složitou konstrukci, jejíž provedení, hlavně
s ohledem na požadavek zachování kontinuálního provozu
metra, obsahuje vysokou míru rizika. Provoz na stávajících
linkách metra musí být v podstatě zachován po celou dobu
výstavby. Výluka je garantována pouze na 4 týdny na propojované zelené lince. Nové konstrukce se pohybují v těsné
blízkosti existujících podzemních konstrukcí. Bezprostředně
nad kavernami je vysoká budova univerzity, rušné náměstí
a podzemní obchodní pasáž. Výstavba bude proto finančně
velice náročná. Nicméně pro klienta byla základním kritériem výběru technického řešení doba výluky stávajícího provozu na zelené lince garantovaná zhotovitelem.
Z důvodu složité geologické situace – zejména třetí vrstvy
písčité hlíny pod tlakovou vodou – jsou pro výstavbu navrženy technologie zmrazování nebo tryskové injektáže ke zlepšování zeminy. S ohledem na složitost konstrukce je nezbytný také rozsáhlý geotechnický monitoring a supervize projektu.
Zahájení prací se prozatím předpokládá na konci roku 2013
a doba výstavby je plánována na tři roky. Mott MacDonald
CZ by se měl podílet na realizační dokumentaci tohoto projektu a být přítomen i přímo na stavbě. Autoři jsou připraveni přinést aktuální informace z realizace této náročné stavby
v některém z dalších článků časopisu Tunel.
ING. JAN ČENĚK, jan.cenek@mottmac.com,
ING. JAN KOREJČÍK, jan.korejcik@mottmac.com,
ING. PETR MAKÁSEK, petr.makasek@mottmac.com,
MOTT MACDONALD CZ, spol. s r. o.
Recenzovali: doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.,
Ing. Martin Srb

16. The connection of the new tunnels to the existing ones
by means of RC collars.
17. The installation of trackbed and switching the tracks
over in the new tunnels.
18. The switching over and installation of interlocking and
signalling facilities and cabling.
19. Reinstating operation on the Green Line.
20. Backfilling the cavern in steps.
21. Backfilling the access shafts.
22. Demobilisation from the construction site and surface
finishes.
CONCLUSION

It is obvious from the above-mentioned items that in the
result it is a very complicated structure the work on which
requires a high level of risk, first of all with respect to the
requirement for maintaining the continual metro operation.
The services on the existing metro lines have to be essentially maintained throughout the construction period. The suspension is guaranteed only on the Green Line being interconnected, only for 4 weeks. The new structures are located in
the close vicinity of existing underground structures. The
high building of the university, a busy square and an underground mall are found immediately above the caverns. The
project implementation will therefore be very cost demanding. Nevertheless, the basic client’s criterion for the selection of the technical solution was the duration of the closure of
the current operation on the Green Line to be guaranteed by
the construction contractor.
Ground freezing or jet grouting techniques are proposed for
the construction to improve the ground, taking into consideration the complicated geological situation – first of all the
third layer of sandy loam saturated with water under pressure. With respect to the complexity of the structure, the extensive monitoring and supervision over the design is also
necessary.
The works are at the moment expected to commence at the
end of 2013 and the construction period is planned to take
three years. Mott MacDonald CZ should participate in the
work on the detailed design and even be present directly on
site. Authors are prepared to provide topical information
from the realisation of this demanding project in one of the
future papers in TUNEL journal
ING. JAN ČENĚK, jan.cenek@mottmac.com,
ING. JAN KOREJČÍK, jan.korejcik@mottmac.com,
ING. PETR MAKÁSEK, petr.makasek@mottmac.com,
MOTT MACDONALD CZ, spol. s r. o.
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NANT DE DRANCE
PROBLÉMY PŘI VÝSTAVBĚ PŘEČERPÁVACÍ
VODNÍ ELEKTRÁRNY 900 MW V ALPÁCH
NANT DE DRANCE
CHALLENGES IN THE CONSTRUCTION OF A 900 MWPUMPED-STORAGE HYDROPOWER SCHEME IN THE ALPS
SEBASTIAN JUNG

ABSTRAKT
Potřeby elektřiny, obzvláště v dobách špičkových odběrů, se ve Švýcarsku a v Evropě stále zvyšují, navzdory pokusům snížit celkovou
spotřebu energie. Podle studií trhu by do roku 2035 mohl ve Švýcarsku nastat nedostatek elektrické energie. Stavba Nant de Drance,
jedné z největších švýcarských vodních elektráren ve fázi výstavby, začala v roce 2008. Její celkový instalovaný výkon 900 MW by měl
být zcela funkční v roce 2018 – celkové investiční náklady dosáhnou 1,8 miliardy švýcarských franků. Pro vybudování klíčových součástí projektu bylo nutné vyrazit podzemní kaverny strojovny elektrárny, sousední kaverny pro transformátory, přivaděče/odpady vody,
komory uzávěrů a 15 km dlouhý systém přístupových tunelů. Celá organizace logistiky je ovlivněna alpským prostředím a je často spojena se zvláštními problémy. Projektanti, stavební dodavatelé, pracovníci stavebního dozoru atd. se musí vyrovnávat se stejnými otázkami jako v minulosti v případech staveb velkých přehrad, ale ve složitějším restriktivním prostředí environmentálním, bezpečnosti práce
a zákonů.
ABSTRACT
Electricity needs, particularly during peak hours, continues to increase in Switzerland and in Europe in spite of attempts to decrease the
overall energy consumption. According to market studies, the electrical energy supply could become insufficient in Switzerland by 2035. The
Nant de Drance project as one of Switzerland’s biggest hydro power plants in construction phase started in 2008, its entire installed output of
900MW should be entirely functional in 2018 – total investments amount to 1,8 billion CHF. In order to build the center-pieces of the project,
main underground powerhouse cavern, the adjacent transformer cavern, the power waterways and the valve chambers, a 15km long system
of access tunnels had to be excavated. All the logistical organization is influenced by the alpine environment and often linked to special challenges. Designers, Contractors, Site Supervisors etc. do have to face the same issues as it was previously the case in the construction of large
dams, but in a more complex restrictive environmental, safety and legal environment.
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ÚVOD

INTRODUCTION

S příchodem obnovitelných zdrojů na trh s elektrickou energií, jako jsou vítr a sluneční záření, jejichž výkon závisí do
velké míry na podmínkách počasí, se potřeba zařízení na spolehlivou výrobu elektřiny schopných vyrovnávat rychlé výkyvy v distribuční síti stala kritičtější.
Potřeby elektřiny, obzvláště v dobách špičkových odběrů, se
ve Švýcarsku a v Evropě stále zvyšují, navzdory pokusům snížit celkovou spotřebu energie. Podle studií trhu by do roku
2035 mohl ve Švýcarsku nastat nedostatek elektrické energie.
Dále je nutné nakládat s rostoucím požadavkem na energii,
obzvláště energii ve špičkách, účinně a spolehlivě, aby se reagovalo na požadavky např. rychlejších vlaků nebo hustších
železničních sítí a jízdních řádů.
Dopady na globální oteplování vytvářejí nové příležitosti
pro alpské projekty přečerpávacích elektráren, které se mohou
používat k řízení optimálních nádrží na ledovcové vody,
jejichž roční přítoky se v současnosti zvyšují v důsledku
zrychleného tání ledovců, ale za několik desítek let se začnou
zmenšovat z důvodu zmenšujících se zásob v ledovcích.
Přečerpávací vodní elektrárny se ve Švýcarsku budovaly od
roku 1920 a jejich výstavba se zpomalila mezi sedmdesátými
lety minulého století a koncem 20. století. Od začátku 21. století se úsilí budovat další přečerpávací vodní elektrárny zesiluje a bylo zpracováno několik studií ohledně možných nových

With the arrival of more renewable energy sources on the
electricity market, such as wind and solar, the output of which
depends to a large extent on the weather conditions. The need
for reliable electricity production facilities, capable of levelling out rapid fluctuations in the distribution grid, becomes
more critical.
Electricity needs, particularly during peak hours, continues
to increase in Switzerland and in Europe in spite of attempts to
decrease the overall energy consumption. According to market
studies, the electrical energy supply in Switzerland could
become insufficient by 2035.
Furthermore, the increasing request for energy, in particular
peak energy, has to be treated efficiently and reliably, to respond to demands, for example, by faster trains, or by denser
railway networks and timetables.
Impacts due to global warming create new opportunities for
alpine pumped-storage projects, which can be used to optimally manage glacial reservoirs. The annual inflow is increasing due to the accelerated melting of glaciers, but will start to
decrease in some decades due to decreasing glacial reserves.
Pumped-storage hydropower schemes that have been developed in Switzerland since the 1920s slowed down between the
1970s and the end of the 20th century. Since the beginning of
the 21st century, efforts to further develop pumped-storage
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zařízení na různých místech. Přes četná environmentální omezení je v současnosti ve výstavbě řada velkých projektů, které
umožní značný nárůst instalovaného výkonu přečerpávacích
elektráren do roku 2020.
Většina těchto staveb se plánuje do podzemí, a to tak, že těží
z možnosti využití místních nádrží, aby se tak omezil vliv na
životní prostředí a dosáhlo se lepšího přijetí u místní, regionální a národní populace.
Po téměř 4,5 letech ražeb přístupových a přívodních tunelů
a svislých šachet je v plném běhu betonáž vtokových
a výtokových konstrukcí a společnost Nant de Drance SA jako
vlastník a budoucí společnost dodávající elektrickou energii,
vybudovaná společnými silami švýcarských investičních organizací Alpiq, SBB, FMV a IWB, dnes čelí dalším výzvám, co
se týká betonářských prací v přívodních tunelech a hlavních
konstrukcích pro výrobu vodní elektrické energie.
VŠEOBECNÝ POPIS

Projekt Nant de Drance, který je v současné době jedním
největších stavebních projektů ve Švýcarsku, se skládá
z přečerpávací vodní elektrárny 900 MW, spojující dvě stávající nádrže Emosson (1930 m n. m.) a Vieux-Emosson (2225 m
n. m.) v samém srdci Alp, na jihozápadě Švýcarska.
Stavba byla původně navržena na celkový výkon 600 MW,
zajišťovaný čtyřmi reverzními turbínami s proměnnou rychlostí, každou s výkonem 150 MW. Aby se zvýšila ziskovost stavby, instalovaný výkon se ve fázi realizační dokumentace zvýšil na 900 MW přidáním dvou reverzních turbín 150 MW
a zvětšením výšky 45 m vysoké přehrady horní nádrže Vieux

plants have been intensified and several studies have been
undertaken regarding the potential of new facilities for different sites. Despite numerous environmental constraints, a number of large projects are currently under construction and will
allow a significant increase in installed pumped-storage capacity by 2020.
To limit the environmental impact and to attain better acceptance among the local, regional and national population, most
of these projects are planned underground and in such a way
that they benefit from existing reservoirs.
After almost 4.5 years of excavation works, of acces &
headrace tunnels, vertical shafts, pouring concrete of
inlet&outlet structures in full swing, Nant de Drance SA, as
the owner and future utility company, built up by joined forces
of the Swiss investing companies Alpiq, SBB, FMV and IWB,
is facing nowadays further challenges with regard to major
concrete works in headrace tunnels and the main structures for
hydro-electric generation.
GENERAL DESCRIPTION

The Nant de Drance project is one of Switzerland's biggest
construction sites nowadays, consisting of a 900-MW pumpedstorage power plant connecting the two existing reservoirs of
Emosson (1930 m a.s.l.) and Vieux-Emosson (2225 m a.s.l.) in
the heart of the Alps in the southwest of Switzerland.
The project was initially designed for a total capacity of
600 MW, provided by four variable speed pump-turbines of
150 MW each. During the detailed design phase, in order to
improve the profitability of the project, the installed capacity
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Obr. 1 Podélný řez přečerpávací vodní elektrárnou Nant de Drance
Fig. 1 Longitudinal section of the Nant de Drance pumped-storage plant
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Obr. 2 Práce na zvyšování přehrady Vieux Emosson
Fig. 2 Dam heightening works on Vieux Emosson site

Emosson o 21,5 m, tedy zvětšením jejího zásobního objemu na
dvojnásobek.
Celkové investiční náklady projektu jsou přibližně 1,8 miliardy švýcarských franků (1,5 miliardy eur).
V roce 2018 by celá elektrárna se šesti Francisovými reverzními turbínami a s instalovaným výkonem 900 MW měla být
zcela funkční a očekává se, že vyrobí 2500 GWh za rok.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Pro vybudování klíčových součástí projektu bylo nutné
vyrazit podzemní kaverny strojovny elektrárny, sousední
kaverny pro transformátory, přivaděče vody, komory uzávěrů
a 15 km dlouhý systém přístupových tunelů.
Horní nádrž
Stávající nádrž Vieux Emosson, jejíž zásobní objem bude
zvýšen zvětšením výšky přehrady Vieux Emosson o 20 m:
• Klenbová hráz: h = 65 m (po zvýšení)
• Maximální provozní hladina nádrže 2225 m n. m.
• Minimální provozní hladina nádrže 2180 m n. m.
• Zásobní prostor: 24,6 milionu m3
Systém přívodních tunelů z horní nádrže
Projekt předpokládá průtočné množství Q = 2x180 m3/s:
• 2 horní vtokové/výtokové konstrukce, každá z nich
s průřezem 15x14 m
• 2 horní tlakové tunely, l = 280 m, spád = –9,5 %, Ø = 7,70 m
• Horní komora uzávěrů se dvěma škrticími klapkami
• 2 svislé šachty, hloubka 444 m, Ø = 7,00 m
• 2 úseky s ocelovým vnitřním ostěním: l = 100 m, Ø = 5,50 m,
spád = –12 %
• Rozvětvení s 2x3 rozdělovacími kanály: l = 69 m, Ø každého = 3,20 m
Kaverna strojovny elektrárny
l = 193 m, b = 32 m, h = 52 m,
Vybavení:
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was increased to 900MW by adding two pump-turbines of
150MW and by raising the height of the upper, 45m high
Vieux Emosson dam by 21.5m, thereby doubling its storage
volume.
The total investment cost of the project is approximately
1.8 billion CHF (1.5 billion EUR).
In 2018 the entire power plant with six Francis machine
groups and an installed output of 900MW should be entirely
functional and is expected to produce 2500GWh per year.
TECHNICAL FEATURES

In order to build the center-pieces of the project, main
underground powerhouse cavern, the adjacent transformer
cavern, the power waterways and the valve chambers, a 15km
long system of access tunnels had to be excavated.
Upper storage
Existing reservoir of Vieux Emosson whose storage volume
will be increased by heightening the Vieux Emosson dam by
20m:
• Arch Dam: h = 65m (after heightening)
• Maximum reservoir operation level 2225m a.s.l.
• Minimum reservoir operation level 2180m a.s.l.
• Storage volume: 24.6 Mio m3
Upstream headrace system
Design has foreseen a discharge of Q = 2x180m3/s:
• 2 upper/intakes/outlets, each of them having a cross-section of 15x14m
• 2 upper pressure tunnels, l= 280m, i=-9.5%, Ø = 7.70m
• Upper valve chamber with 2 butterfly valves
• 2 vertical shafts, 444m deep, Ø = 7.00m
• 2 steel-lined sections: l = 100m, Ø = 5.50m; i=-12%;
• Manifold with 2x3 distribution conduits: l= 69m, Ø of
each =3.20m
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Powerhouse cavern
– l = 193m, b = 32m, h = 52m
Equipment:
• 6 x Francis pump-turbines, capacity of
each 150MW, assembly level 1695m a. s. l.
• 2 x 6 spherical valves upstream and downstream of the pump turbines
Downstream tailrace system
• Manifold with 2 x 3 distribution conduits:
l = 65m, Ø each =3.70m
• 2 steel lined sections: l = 30 m, Ø each =
5.50m, I = 2%
• 2 tailrace pressure conduits: l = 1230m,
Ø = 7.70m, I = 9.5% to 12.5%;
• Lower valve chamber with 2 roller gates
• 2 lower water intakes/outlets, cross-section of each 25x11m
LOGISTIC CHALLANGES
Obr. 3 Pohled na betonovou klenbu budoucí kaverny strojovny elektrárny
Fig. 3 View on concrete arch in the future powerhouse cavern

– 6 x Francisova reverzní turbína, výkon každé 150 MW,
úroveň osazení 1695 m n. m.
– 2x6 kulových ventilů nad a pod čerpacími turbínami
Spodní odpadní systém
• Rozvětvení s 2x3 rozdělovacími kanály: l = 65 m, Ø každého = 3,70 m
• 2 úseky s ocelovým vnitřním ostěním: l = 30 m, Ø každého = 5,50 m, spád = 2 %
• 2 tlakové odpadní kanály: l = 1230m, Ø = 7,70 m, spád =
9,5 % až 12,5 %
• Dolní komora uzávěrů se 2 válcovými uzávěry
• 2 dolní vtokové/výtokové konstrukce, každá s průřezem
25x11 m
LOGISTICKÉ PROBLÉMY

All the logistical organization is influenced
by the alpine environment and often linked to
special challenges. There is also little space in
the narrow V-shaped Trient valley to install all the equipment
required in the working site.
There are four more working sites to manage and two of
them are closed in the winter time due to the heavy snow fall
and risk of avalanches in subsequence.
The minimum elevation is 1100m a.s.l. and the upper working site is located at 2200m a.s.l. Most of the existing roads
have a 10% incline and are partly narrow. The road between
the main working site of Châtelard and the Emosson’s Lake
is usually closed between November and May, due to weather conditions.
A special team of experienced mountain guides work for
the project during winter. After each snow fall, the snow is
blasted away by helicopter intervention to minimize the risk
of avalanches. A huge snow blower is used to open the road
which is usually covered by several meters of snow. In March

Celá organizace logistiky je ovlivněna alpským prostředím
a je často spojena se zvláštními problémy.
V úzkých údolích Trenta ve tvaru V je na jednom staveništi málo místa pro instalaci všech
potřebných zařízení. Navíc, existují čtyři samostatná staveniště, která se mají řídit, a dvě z nich
jsou v zimě zavřená kvůli padajícímu sněhu
a riziku následných lavin.
Minimální nadmořská výška je 1100 m n. m.
a horní staveniště se nachází ve výšce 2200 m
n. m. Většina existujících silnic je ve sklonu 10 %
a jsou částečně úzké. Silnice mezi hlavním staveništěm Châtelard a jezerem Emosson je obvykle mezi listopadem a květnem uzavřena
z důvodu špatného počasí.
Pro projekt pracuje v zimě zvláštní tým zkušených horských vůdců. Po každém nasněžení je
sníh odstřelován z vrtulníku, aby se minimalizovalo lavinové riziko. Na otevřené silnici, která
je obvykle pokryta několika metry sněhu, se
používá ohromná sněhová fréza. V březnu 2012
Obr. 4 Odstřelení laviny z vrtulníku poblíž jezera Emosson
byl vstup do tunelu v Emossonu zakryt 9 metry
Fig. 4 Avalanche blasting close to lake Emosson
sněhu.
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Z důvodu velkých výškových rozdílů se přístupové tunely
budují ve sklonu 12 %. Tento sklon umožňuje efektivní ražbu
s využitím nákladních vozů pohybujících se po dobré betonové
vozovce. Zvláštní zařízení pro zastavení nákladního vozidla
v nouzi neexistuje, ale brzdy všech vozidel se musí pravidelně
kontrolovat. Aby se snížily potřeby větrání a riziko nehody
v hlavní přístupové štole ražené pomocí plnoprofilového stroje TBM, rubanina se dopravuje 5,6 km dlouhým pásovým
dopravníkem. Po skončení ražby TBM se vytváří zvláštní
kaverna pro instalaci zařízení pro první stupeň drcení.
Všechen materiál vyrubaný od tohoto bodu dále se bude drtit
a dopravovat dolů na pásovém dopravníku. Zařízení pro betonáž kaverny strojovny a přívodních/odpadních tunelů bude
instalováno v jiné kaverně. Všechno kamenivo do betonu bude
také dopravováno nahoru na tomto pásovém dopravníku.
Z důvodu nedostatku místa pro instalaci skládek a drtičky se
v počáteční etapě stavby plánovalo zpětné použití rubaniny.
Během pěti let se má vyrubat 4,25 milionu tun rubaniny.
Všechno drcené kamenivo do betonu (730 000 tun) se vyrábí
z žuly, ruly a ortoruly. Při ražbě se ukládá odděleně podle geologických předpovědí. Drtička je umístěna 4 km od portálu
hlavní přístupové štoly. Materiál se ukládá odděleně pro dvě
třídy, K1 (používaný pro výrobu betonu) a K2/K3 (zpětné
zásypy). Materiál K1 se dopravuje k drtičce na nákladních
vozech. Drtička a skládky jsou upravovány a izolovány tak,
aby byly schopné pracovat do –20 °C. Pro materiály K2/K3
existují 4 konečné skládky. Největší skládka má kapacitu
1 600 000 m3. V blízkosti tunelových portálů se vytvořily dvě
dočasné skládky K1.
Očekává se, že v době špičkových výkonů výroby bude zapotřebí kolem 1000 m3 betonu za den. Jelikož místní zásobníky
cementu mají omezenou kapacitu, budou dodávky cementu
muset být zajišťovány od dodavatele sídlícího dole v údolí.
Aby se zajistila denní potřeba při průměrném dávkování
300 kg cementu na krychlový metr, bylo by potřeba 20 nákladních vozů s kapacitou 15 tun, za předpokladu odpovídajícího
dokonalého plánování a podmínek počasí.
Do podzemí jsou pracovníci v průběhu ražeb kaveren dopravováni kyvadlovým autobusem, aby se předešlo dopravním
zácpám v tunelu. Z důvodů bezpečnosti jsou všichni zaměstnanci pracující v podzemí vybaveni zařízeními pro svou lokalizaci v případě mimořádné události.
Dále jsou poblíž podzemní betonárny v plném běhu stavební práce na bezpečnostní místnosti s kapacitou pro 200 pracovníků.
ZÁVĚR

Všechny problémy spojené s přečerpávací vodní elektrárnou
Nant de Drance otvírají nové perspektivy a znamenají začátek
nového období ve výstavbě zařízení, která opakovaně používají
vody ze stávajících nádrží, aby významně reagovaly na změny
na trhu s energiemi a zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny.
Projektanti, stavební dodavatelé, pracovníci stavebního
dozoru atd. se musí vyrovnávat se stejnými otázkami jako
v minulosti v případech staveb velkých přehrad, ale ve složitějším restriktivním prostředí environmentálním, bezpečnosti
práce a zákonů.
SEBASTIAN JUNG, sebastian.jung@ndd-sa.ch,
Nant de Drance SA, Švýcarsko
Recenzovali: doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D.,
Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
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2012, the entrance of the tunnel in Emosson was covered
with 9m of snow.
Due to the high elevation difference, the access galleries
are built with an incline of 12%. There is no special equipment to stop a truck in distress but the brakes of all vehicles
have to be regularly controlled. To reduce the ventilation
needs and the risk of accident on the main access gallery, that
was drove with a TBM, the muck is removed by a 5.6km conveyor belt. At the end of TBM excavation, a special cavern
has been created to install a first stage crushing plant. All the
material excavated from this point will be crushed and transported down with the conveyor. For concreting the machine
cavern and the waterways a concreting plant will be installed
in another cavern. All the concrete’s granulates will also be
transported upwards by the same conveyor belt.
Due to the lack of place to install the deposits and the crushing plant, the concept of reusing the excavated material was
planned during the early project stage. 4.25 Mio. T are
thought to be excavated in 5 years. All the crushed concrete
granulates (730.000T) are produced by the separation of the
the granite, gneiss and orthogneiss rocks during the excavation, according to the geological forecast. The cracking plant is
located 4 km from the main access gallery portal. The material is separated into two classes. K1 (used for concrete production) and K2/K3 (refill material). The K1 is transported
by trucks to the crushing plant.
During peak production time, the amount of concrete production is expected to be about 1000m3 per day. While the
local storage silos have limited capacity, the cement supply
will have to be ensured from a provider which is located
down in the valley.
Thus, for an average of 300kg of cement per cubic meter, it
would require having 20 trucks with a 15 ton capacity each in
order to ensure the daily demand is met. This, of course, will
require precise planning, conforming and being aware of
weather conditions at all times.
Underground, during the cavern construction, a regular bus
shuttle will transport the workers to the machine cavern to
avoid traffic jams in tunnels. For safety issues, all staff working underground is equipped with special devices in order to
be localized in case of any emergency.
Furthermore, the construction of the safety room located
near the underground concrete mixing plant, with a capacity
for 200 workers, has already begun.
CONCLUSION

All challenges linked to the Nant de Drance pumped-storage plant open new perspectives and do mark the start of a
new period in time with the construction of facilities, which
reuse water from existing reservoirs to considerably respond
to the changes of the energy market as well as increase the
safety of electricity supply.
Designers, Contractors, Site Supervisors etc. do have to
face the same issues as was previously the case in the construction of large dams, but in a more complex restrictive
environmental, safety and legal environment.
SEBASTIAN JUNG, sebastian.jung@ndd-sa.ch,
Nant de Drance SA, Switzerland
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KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ A VODOTEČÍ PŘI VÝSTAVBĚ
TRANZITNÍHO PLYNOVODU GAZELA
INTERSECTIONS WITH ROADS AND WATERCOURSES DURING
THE GAZELLE NATURAL GAS TRANSIT PIPELINE
IGOR FRYČ

ABSTRAKT
Článek popisuje realizaci bezvýkopových křížení v rámci výstavby tranzitního velmi vysokotlakého (VVTL) plynovodu DN 1400 mm
vedoucího z Hory Svaté Kateřiny do Rozvadova zvaného též GAZELA. Stavba obdobného charakteru a rozsahu se na území České
republiky prováděla naposledy před 27 lety a tomu odpovídal i neobvyklý rozsah protlačování (70 protlaků o celkové délce téměř
1,5 km). Jednalo se o provádění železobetonových protlaků profilů DN 1600 a 1800 mm pod silnicemi, železnicemi a vodotečemi v nejrůznějších hydrogeologických podmínkách. Protlaky byly prováděny pomocí kombinace technologie protlačování a štítování při použití jednoduchých razicích nemechanizovaných štítů profilu DN 2000 a 2560 mm. Článek se soustřeďuje na praktické informace o průběhu realizace prací a zabývá se detailněji některými specifickými podchody, které vyžadovaly zvláštní opatření či změny technologických
postupů. Článek je doplněn charakteristickými fotografiemi z realizace díla.
ABSTRACT
The paper describes the realisation of trenchless intersections within the construction of the DN 1400mm XHP gas transit pipeline running
from Hora Svaté Kateřiny to Rozvadov, the GAZELLE project. The last time a construction project of a similar character and extent was realised in the Czech Republic was 27 years ago and the unusual extent of pipejacking (70 pipejacks at the total length of 1.5km) corresponded
to this fact. Reinforced concrete tubes DN 1600 and 1800mm were pushed under roads, railways and streams under various hydrogeological
conditions. The pipejacks were carried out by means of a combination of pipejacking and shielding techniques, using simple non-mechanised
tunnelling shields with DN 2000 and 2560mm. The paper is focused on practical information on the course of the works realisation and is
dealing in more detail with some specific underpasses, which required special measures or changes in technological procedures. The paper is
accompanied by characteristic photos from the works realisation.
1 PROJEKT GAZELA, VVTL PLYNOVOD DN 1400
HRANICE SRN/ČR – HORA SV. KATEŘINY – ROZVADOV

Projektem Gazela se rozumí výstavba VVTL plynovodu profilu DN 1400 mm vedoucího přes Českou republiku. Plynovod
vede ze severočeské hraniční předávací stanice (dále HPS)
Brandov do bavorského Waidhausu, kde jsou hraniční předávací stanice. Těmi je ruský plyn přepravován z Česka do
Německa. Propojení plynovodu Gazela (resp. HPS Brandov)
s plynovodem OPAL bylo realizováno v předstihu. Plynovod
OPAL pak navazuje na mezinárodní plynovod Nord Stream na
dně Baltického moře.
Předpokládaná přepravní kapacita plynovodu GAZELA činí
33 miliard m3/rok. Plyn v potrubí má provozní tlak 7,3 MPa (73
barů nebo též přibližně 73 atmosfér). Směr toku zemního plynu
je z Ruska do německého Greifswaldu a dále plynovodem
OPAL až na hranice SRN/ČR, právě k obci Brandov.
Plynovodem teče plyn převážně směrem do ČR a dále do
Německa. Nicméně provoz je projektován jako obousměrný.
V případě potřeby může být provoz tranzitního plynovodu obrácen. K této situaci by mohlo dojít například v okamžiku, kdy by
podmořský plynovod byl neprůchodný a zároveň by bylo potřeba přepravit větší množství plynu do Německa z plynovodů
vedoucích přes Ukrajinu, Slovensko a ČR. Plynovod GAZELA
zvyšuje bezpečnost dodávek plynu pomocí diverzifikace tras,
kudy důležitá surovina „protéká“.
Trasa plynovodu měla tři možné varianty s délkami 235, 166
a 197 km. Nakonec bylo rozhodnuto, že stavba plynovodu povede v nejkratší variantě 166 km podél již vybudovaných plynovodů. Od stávajících tras se odklonila pouze v úseku Chomutov

1 GAZELLE PROJECT, DN 1400MM XHP GAS PIPELINE,
BORDER BETWEEN THE FRG AND THE CR – HORA
SV. KATEŘINY – ROZVADOV

The Gazelle project is the name of the development of a DN
1400mm XHP gas pipeline running across the Czech Republic.
The gas pipeline leads from the North Bohemian border transfer station (the BTS) at Brandov to the Bavarian municipality
of Waidhaus with border transfer stations in its vicinity.
Russian gas is transported through the stations from Bohemia
to Germany. The interconnection of the Gazelle gas pipeline (or
the Brandov BTS) with the OPAL gas pipeline was realised in
advance. The OPAL gas pipeline is further connected to the
Nord Stream international gas pipeline lying at the Baltic Sea
bottom.
The estimated transport capacity of the GAZELLE gas pipeline amounts to 33 billion m3/year. The operating pressure of
gas in the pipeline is 7.3MPa (73 bars or, also approximately,
73 atmospheres). The direction of the natural gas flow is from
Russia to German Greifswald and further, through the OPAL
gas pipeline up to the border between the FRG and the CR, at
the municipality of Brandov. The gas flows through the pipeline mostly in the direction of the CR and further to Germany.
Nevertheless, the system is designed for bi-directional operation. If necessary, the transit gas pipeline operation can be reversed. This situation could happen, for example, at the moment
when the gas pipeline becomes impassable and, at the same
time, it is necessary to transport a larger amount of gas to
Germany from gas pipelines running across Ukraine, Slovakia
and the CR. The GAZELLE gas pipeline improves the safety of
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– Mladotice. GAZELA doplnila stávající síť vysokotlakých plynovodů na území ČR v celkové délce 2460 km. Plynovod byl
postaven a je provozován společností NET4GAS s. r. o. Cena
celého projektu se pohybovala kolem 400 milionů eur (cca 10,5
mld. Kč). Do provozu byl plynovod uveden počátkem roku
2013. Jeho výstavbou došlo ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek zemního plynu pro Českou republiku a další středoevropské země.
Vlastní stavba plynovodu byla rozčleněna na tři části, pracovně označované jako LOT1B (severní část), LOT2 (střední)
a LOT3 (jižní část). Projektantem plynovodu byla společnost
ILF Consulting Engineers, s. r. o.
2 CELKOVÝ ROZSAH BEZVÝKOPOVÝCH KŘÍŽENÍ

Takto rozsáhlou liniovou stavbu provázel velký počet křížení
se silnicemi nejrůznějších tříd, železnicemi a vodotečemi.
Křížení kratší než 20 bm včetně byla navržena pomocí protlaků
železobetonových chrániček vnitřního profilu DN 1600 mm.
Protlaky delší než 20 bm pak byly projektovány na vnitřní profil chráničky DN 1800 mm.
Podle základního projektu stavba obsahovala celkem 70 protlaků o celkové délce 1452 bm. Z toho 50 ks protlaků bylo navrženo
pod silnicemi (908 bm), 13 ks protlaků pod železnicemi (352 bm)
a 7 ks pod vodotečemi (192 bm). S ohledem na profil protlačovaného potrubí se pak jednalo o celkem 54 ks protlaků železobetonového potrubí DN 1600 mm o celkové délce 832 bm a 16 ks protlaků železobetonového potrubí DN 1800 mm o délce 620 bm.
Z výše uvedeného rozsahu prací se autor článku přímo podílel na výstavbě 40 ks bezvýkopových křížení – protlaků, z nichž
15 ks realizoval za firmu Eiffage, s. r. o., pro belgicko-rakouské
konsorcium DENYS – Alpine v. o. s. (LOT 3) a 25 ks za společnost Porr, a. s., pro Plynostav – regulace plynu, a. s., v rámci
výstavby části LOT1B. V dalším popisu nebudou již jednotlivé
etapy rozlišovány.
3 PŘÍPRAVA PRACÍ
3.1 Zpracování nabídky

Zpracování komplexní nabídky, měla-li být přesná a úplná,
bylo celkem obtížné, protože bylo nutné prostudovat velmi rozsáhlou dokumentaci. Z té bylo nutné vyhledat jednotlivá křížení, resp. protlaky, tyto pak přesně lokalizovat a přiřadit k nim
relevantní údaje z velmi obsáhlé zprávy o inženýrskogeologickém průzkumu. Zadávací projekt řešil jednotlivá křížení
pouze obecně pomocí vzorových univerzálních výkresů. Jenom
některá komplikovanější křížení měla svůj vlastní podélný profil a situaci. Stejně tak i stanovení hloubek startovacích
a koncových šachet a z toho vyplývající výšky nadloží pro
každý z protlaků bylo mravenčí prácí. Pro každé křížení byla
zpracována samostatná cena s přesnou definicí rozsahu dodávky. Samozřejmě bylo možné práce nabídnout zjednodušeně
pouze na základě jednotkových cen za metr protlaku a kus šachty, ale to by bylo jednak neprofesní a jednak nejednoznačné,
a tím pádem rizikové vzhledem ke komunikaci s mnoha zahraničními partnery podílejícími se na výstavbě. Detailní zpracování nabídky se pak následně vyplatilo, protože bylo vytvořeno
několik nejen technických, ale i cenových modelů řešení podchodů, které mohly být hladce aplikovány během vynucených
změn projektu v průběhu výstavby.
3.2 Technické řešení

Pro návrh technického provádění železobetonových protlaků se
vycházelo ze zkušeností nabytých na projektech „Labe–Loučná,
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gas supplies through the diversification of routes along which
the important raw material “flows”.
The gas pipeline route had three possible variants with the
lengths of 235, 166 and 197km. The final decision was that the
gas pipeline project would follow the shortest, 166km long,
variant, along the already completed gas pipelines. It deviated
from the existing routes only in the Chomutov – Mladotice section. The GAZELLE supplemented the existing network of high
pressure gas pipelines in the Czech Republic, reaching the
aggregate length of 2460km. The gas pipeline was constructed
and is operated by NET4GAS s. r. o. The cost of the entire project fluctuated about EUR 400 million (approximately CZK
10.5 billion). The gas pipeline was brought into service at the
beginning of 2013. Owing to this project, the reliability and
safety of natural gas supplies for the Czech Republic and other
central European countries got increased.
The construction work on the gas pipeline itself was divided
into three lots, which were marked for working purposes as
LOT1B (northern part), LOT2 (central part) and LOT3 (southern part). The gas pipeline design was carried out by ILF
Consulting Engineers, s. r. o.
2 OVERALL SCOPE OF TRENCHLESS INTERSECTIONS

The development of so extensive linear structure was attended
by a great number of intersections with various classes of roads,
railways and watercourses. Intersections shorter than 20m (inclusive) were designed to be carried out by means of jacking
reinforced concrete casing pipes with the inner diameter DN
1600mm. DN 1800mm casing pipes were designed for pipejacks longer than 20m.
According to the basic design, the project contained the total
of 70 pipejacks at the aggregate length of 1452m. Of this number, 50 pipejacks were designed to be under roads (908m), 13
pipejacks under railways (352m) and 7 under watercourses
(192m). As far as the diameters of the pipes to be jacked is concerned, DN 1600mm reinforced concrete tubes at the aggregate
length of 832m were designed for 54 pipejacks and DN
1800mm tubes at the aggregate length of 620m were designed
for 16 pipejacks.
Of the above-mentioned scope of work, the author of this
paper directly participated in the construction of 40 trenchless
intersections – pipejacks, 15 of them on behalf of Eiffage,
s. r. o. for the Belgian-Austrian consortium DENYS – Alpine
v. o. s. (LOT 3) and 25 on behalf of Porr, a. s., for Plynostav –
regulace plynu, a. s., within the framework of the project part
LOT1B. Individual lots will not be distinguished in the following description.
3 PREPARATION OF THE WORKS
3.1 Bid processing

The processing of the complete bid, if it was to be accurate
and comprehensive, was quite a difficult task because of the fact
that it was necessary to read up a very extensive package of
documents. It was necessary to look up individual intersections,
or pipejacks, to identify their locations and assign relevant data
to them that were found in the very extensive geological survey
report. The tender design solved individual intersections only
generally, by means of universal typical drawings. Specific longitudinal sections and layouts were provided only for some
more complicated intersections. The determination of depths of
launching and reception shafts and the overburden heights fol-
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kanalizace Fáblovka a Polabiny“ a „VOV (Vírský oblastní
vodovod) – 3. etapa přivaděč Leskava–Moravany“. Na obou
projektech byla použita kombinace protlačování a štítování, kdy
se protlaky železobetonových trub DN 1600 mm prováděly za
pomoci nemechanizovaného štítu DN 2000 mm namísto klasického předštítku. Článek o těchto stavbách byl již dříve publikován v časopise TUNEL č. 3/2009, a proto není nutné detailně
popisovat principy této kombinované technologie.
K nutnosti nasazení razicích štítů v čele protlaku vedl striktní
požadavek na směrovou a výškovou přesnost protlaku, resp.
železobetonové chráničky, která byla nutná k úspěšnému nasunutí sekce vysokotlakého plynovodního potrubí DN 1400 mm
do protlaku. Nejednalo se ani tak o dodržení absolutních výškových kót, ale o to, že protlak musel být absolutně rovný bez
jakýchkoliv výškových nebo směrových lomů.
Způsob pažení a roubení šachet byl stanoven individuálně na
základě dispozičních podmínek místa křížení a aktuálních hydrogeologických podmínek. Původní projekt stavby, neboli basic
design, uvažoval u startovacích šachet pouze se zapažením čelní
a zadní strany pomocí štětových stěn. Boční stěny byly navrženy jako svahované. Hloubku zaberanění štětovnic, resp. jejich
vetknutí, projekt neřešil. Koncové šachty pak byly navrženy
jako svahované na všechny strany. V lepším případě pak jako
svahované ze tří stran a pouze u vyústění protlaku se uvažovalo
s něčím, co se podobalo štětové stěně. Je nasnadě, že takto se
v praxi šachty provádět nemohly a musela být vypracována
dílenská dokumentace, která unifikovaně řešila jejich provedení. V případě přítomnosti zvodnělých a nesoudržných zemin
musely být startovací šachty zaberaněny po celém obvodu.
Pokud se v trase protlaku vyskytovaly soudržné zeminy
s minimálními přítoky podzemních vod, byla zaberaněna pouze
opěrná stěna a čelní rohy šachty. V místě zápichu protlaku štětovnice nebyly zaberaněny a pažení nad žb. troubou bylo řešeno jako příložné nebo zátažné s rozepřením. Štětové stěny byly
vesměs rozepřeny vodorovnými rámy z válcovaných I-profilů.
Počet vodorovných rámů pak byl stanoven v závislosti na
hloubce vetknutí štětových stěn. Zde je nutné dodat, že ne vždy
se podařilo zaberanit štětovnice podle předpokladů a nastaly
i případy, kdy nebyly vetknuté prakticky vůbec. Tomu pak
musela být přizpůsobena četnost a dimenze vodorovných rozpěrných rámů. V těchto případech se zúročila pečlivost přípravy nabídky, kdy byla náročnost některých protlaků cenově předem zohledněna a nebylo třeba dodatečně projednávat zvýšené
náklady. Pochopitelně se to nepovedlo stoprocentně ve všech
případech. Některé protlaky se zvládly nad očekávání dobře
a hladce, jiné zdánlivě nenáročné se zkomplikovaly více, než se
předpokládalo.
3.3 Specifika práce na tranzitním plynovodu

Nelze nezmínit některé zvláštní rysy této stavby. Obdobně
rozsáhlé liniové dílo se na území ČR již dlouho nestavělo
(naposledy v roce 1985) a mladším účastníkům výstavby chyběly patřičné zkušenosti. Zkušenosti z výstavby tranzitního plynovodu přes území dnešního Slovenska však nebyly úplně zapomenuty a bylo možné na ně za pomocí starších kolegů úspěšně
navázat.
Charakteristickým rysem stavby byl její veskrze mezinárodní
charakter. Původní představa, že se na stavbě bude pohybovat
pouze několik belgických, rakouských a ruských techniků
a zbytek už budou vykonávat české hlavy a ruce, byla lichá.
Opak byl pravdou. Zahraniční firmy v hojné míře využívaly
svoje kmenové zaměstnance. Na stavbě bylo možné potkat

lowing from them for each of the pipejacks was also a matter of
painstaking work. A separate quotation was prepared for each
intersection, containing the precise definition of the works
scope. Of course, the bid could be submitted only in a simplified
form, only on the basis of unit prices per one metre of the pipejack and one piece of the shaft, but it would have been unprofessional and ambiguous, thus risky, with respect to the communication with many foreign partners participating in the project.
The detailed preparation of the bid subsequently paid off because of the fact that several models, not only technical but also
regarding the costs, were developed for the solutions to underpasses. The models were subsequently available for application
to changes in the design enforced during the construction.
3.2 Technical solution

The experience gained from “The Elbe-Loučná, Fáblovka and
Polabiny sewer” and “The Vír regional water main – Stage 3 the
Leskava-Moravany water supply line” was also used as a source
for the technical proposal for the works execution.
A combination of pipejacking and shielding had been used at
both projects, with DN 1600mm pipejacks being carried out
using a DN 2000mm non-mechanised shield instead of
a classical advance. A paper on these projects was published in
the past in TUNEL journal issue No. 3/2009 and it is therefore
unnecessary to describe the principles of this combined technique in detail.
The deployment of tunnelling shields at the pipejack headings
was necessary with respect to the strict requirement for the
accuracy on the pipejack (or the reinforced concrete casing
pipe) line and level, which was necessary for the successful pushing of the DN 1400mm gas pipeline into the pipejack. The problem did not lie so much in adhering to absolute elevations. The
pipejack had to be absolutely straight, without any break in the
elevation or direction.
The shaft bracing method was determined individually, on the
basis of the layout of the intersection location and current hydrogeological conditions. The original construction design,
i.e. the basic design, considered only the bracing of the front
side and rear side by sheet pile walls. Excavation slopes were
designed for the sides. The depth of the embedment of the sheet
piles was not solved by the design. All sides sloped were designed for the reception shafts. In better cases they had three sides
sloped and something similar to a sheet pile wall was considered only for the pipejack mouths. It is obvious that, in practice,
shafts could not be carried out in this way and it was necessary
to provide working drawings unifying the design. In the cases of
the presence of water-bearing and cohesionless soils the launching shafts had to be braced by sheet pile walls around the
whole circumference. When cohesive soils with minimum
inflows of groundwater existed on the pipejack route, the sheet
piling was installed only on the front wall and frontal corners of
the shaft. No sheet piles were driven in the location of the pipejack sticking into the soil and the bracing above the R.C. tube
was provided by vertical or horizontal braced sheeting. The
sheet pile walls were mostly braced by horizontal frames consisting of H-sections. The number of the horizontal frames was
determined depending on the depth of the sheet pile wall
embedment. It is however necessary to point out in this place
that it was not in all cases that the sheet piles were successfully
driven in according to the expectation and there were even cases
where they were not at all keyed in the bedrock. The spacing
and dimensions of the horizontal bracing frames had to be

77

22. ročník - č. 4/2013
accommodated to such situations. In these cases the painstakingly prepared bid allowing in advance for the demands of
some pipejacks in terms of costs bore fruit and there was no
need for additionally negotiating increased costs. Naturally, it
did not work one hundred percent in all cases. Some pipejacks
were coped with well and smoothly above expectations, whilst
other, seemingly undemanding ones, got complicated more than
expected.
3.3 Specifics of the work on the transit gas pipeline

Obr. 1 Protlak DN 1600 mm – pohled do startovací šachty
Fig. 1 DN 1600mm pipejack – view down the launching shaft

Němce, Angličany, Poláky, Bulhary, Holanďany nebo Italy.
Dobrým zjištěním bylo, že se jednalo o lidi technicky způsobilé, akceschopné a komunikativní.
Enormní požadavky byly kladeny na dodržování požadavků
bezpečnosti práce a ochrany zdraví. I nesprávně zapatkovaný
jeřáb (patka ledabyle podložená fošnou z důvodu nerovnosti
terénu) nebo štít volně položený do bahna poblíž šachty (bez
zabezpečení proti pootočení) byl považován za zásadní porušení
bezpečnosti práce a podobné excesy se nesměly opakovaně objevovat. Jen pro ilustraci podmínek lze zmínit pravidelné kontroly
stavby pomocí helikoptéry, která zakroužila nad protlakem, pořídila pár usvědčujících snímků (nevhodně zaparkovaná auta, dělníky bez přileb apod.) a odletěla na další úseky stavby.
4 REALIZACE PRACÍ
4.1 Protlaky DN 1600 mm

I přesto, že se jednalo vesměs o velmi krátké protlaky (délky
12–20 bm), byly k jejich realizaci v čele protlaku používány
nemechanizované štíty DN 2000 mm. K protlačování byly používány železobetonové trouby TZT (výrobce Prefa Brno,
a. s.). Protože vnější průměr těchto trub činil 2040 mm, bylo
potřeba s jejich výrobcem dohodnout drobnou úpravu spočívající v zúžení části trouby na vnější profil DN 1960 mm (tj. 4 cm
na každou stranu) tak, aby zapadla do ochranného pláště nemechanizovaného štítu. Tato úprava se týkala pouze „první“ trouby v protlaku umístěné bezprostředně za štítem. Ostatní protlačované trouby už nebyly upravovány i přesto, že jejich vnější
průměr byl o 4 cm větší než plášť razicího štítu. Zvýšené povrchové tření a odpor zeminy při protlačování zde nehrál zásadní
roli s ohledem k malé délce protlaku. Naopak byla v tomto případě zcela eliminována tvorba poklesové kotliny a následné
dosedání nadloží.
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Some of special features of this project must not remain
unmentioned. No similarly large linear construction project had
been implemented in the Czech Republic for a long time (the last
one in 1985) and younger participants in the construction missed
relevant experience. Nevertheless, the experience gained during
the construction of the transit gas pipeline across the territory of
current Slovakia had not been completely forgotten and it was
possible to successfully follow it through older colleagues.
The construction is characteristic through its entirely international character. The original idea that only several Belgian,
Austrian and Russian technicians would be present on sites,
whilst the remaining work would be carried out by Czech heads
and hands was wrong. The opposite was true. Foreign companies employed lots of their regular staff. It was possible to meet
Germans, Englishmen, Poles, Bulgarians, the Dutch or Italians.
A favourable finding was the fact that these people were technically competent, capable of prompt action and communicative.
Enormous requirements were placed on the compliance with
health & safety requirements. Even an incorrectly stabilised
crane (a shoe carelessly supported by a plank on an uneven surface) or a shield freely laid in mud in the vicinity of a shaft (without securing it against angular rotation) were considered as
fundamental breaching of safety at work and similar excesses
were not permitted to appear repeatedly. Only for the purpose of
illustration of the conditions, it is possible to mention regular
inspections of the works using a helicopter circling above the
pipejack, taking several incriminating photos (improperly parking cars, workers without hard hats etc.) and flewing away to
other construction sections.
4 REALISTION OF WORKS
4.1 DN 1600mm pipejacks

Even though the pipejacks were mostly very short (12–20m
long), they were carried out using DN 2000mm non-mechanised
shields working at the pipejack heading. TZT reinforced concrete tubes (manufactured by Prefa Brno, a. s.) were used for the
jacking. Because of the fact that the outer diameter of these
tubes was 2040mm, it was necessary to agree with the manufacturer a minor modification lying in reducing the diameter of
the front part of the tube to DN 1960mm so that it fitted into the
protective shell of the non-mechanised shield. This modification applied only to the “first” tube in the pipejack line, which
was located immediately behind the shield. The other tubes
being jacked were not modified, despite the fact that their outer
diameter was bigger than the outer diameter of the tunnelling
shield by 4 cm. The increased surface friction and soil resistance during the pushing of tubes did not play any significant role
in this case, taking into consideration the short length of the
pipejack. On the contrary, the development of a settlement
trough and subsequent “seating” of the overburden were completely eliminated in this case.
The pipejacking proceeded in a standard way, without more significant difficulties (see Fig. 1). Worth noticing is the realisation of
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Protlačování probíhalo standardně bez výraznějších potíží
(obr. 1). Za pozornost stojí realizace 3 ks protlaků v Krušných
horách v oblasti poblíž obcí Brandov a Hora Svaté Kateřiny, kde
se potvrdil předpokládaný výskyt skalních hornin s velmi obtížnou rozpojitelností odpovídajících třídě těžitelnosti 6. Časově
nebylo možné projednat trhací práce malého rozsahu a horniny
se musely zdlouhavě a namáhavě ručně rozpojovat. Jako nečekaně obtížné se ukázalo v těchto podmínkách přesné směrové
vedení. Při odebírání materiálu na čelbě vznikaly nadvýlomy
podle rozpukanosti a odlučnosti jednotlivých skalních vrstev.
Protlaky pak měly tendenci uhýbat ze směru do míst
s vytvořeným nadvýlomem. Navíc měly tyto protlaky relativně
velké spády (v rozmezí 5–8 %), což provádění prací ještě více
komplikovalo (obr. 2).
K nepříjemnému překvapení došlo v okamžiku, kdy se
postupně vyskladňovala realizační dokumentace stavby
a v případě protlaku pod železnicí v úseku mezi Sedčicemi
a Žabokliky se vlivem konfigurace terénu objevil požadovaný
spád protlaku 23 %! Při letmém pohledu na výkres se zdálo, že
se jedná spíš o silo pro start rakety středního doletu než
o obyčejný protlak. Počal se řešit problém, jak jej vůbec zrealizovat. Snížení požadovaného spádu by pro stavbu navazujícího
plynovodu znamenalo buď nepřiměřené zahloubení (cca 9 m),
nebo nutnost použít atypické tvarovky DN 1400 mm „hot
bend“, jejichž výroba byla nejenom nákladná, ale i časově
náročná. Po projednání všech možných variant byl projektantem
odsouhlasen návrh zhotovitele spočívající v úpadním protlačování, kdy by se odtěžování vytěžené rubaniny z protlaku provádělo pomocí mechanického vrátku. Na tento postup musel být
dodatečně zpracován a odsouhlasen technologický postup.
Výhodou tohoto řešení oproti dovrchnímu protlačování bylo
jednak snížení tlačných sil a jednak větší bezpečnost vodorovných přesunů v protlaku. Nakonec se projektantům na poslední
chvíli podařilo upravit definitivní trasu plynovodu a díky příznivější konfiguraci terénu v daném místě bylo možné spád protlaku snížit na již přijatelnějších 12 %. Protlak byl v této podobě úspěšně proveden bez jakýchkoliv vážnějších komplikací. To
se neudálo samo o sobě, ale byla to zásluha řemeslné dovednosti
a technické důmyslnosti dělníků a techniků firmy PORR.
4.2 Protlaky DN 1800 mm

Pro realizaci protlaků vnitřního profilu DN 1800 mm bylo
nutné přizpůsobit jeden ze stávajících razicích štítů DN 2000 mm.
Úprava spočívala v dodatečném „opláštění štítu“. K tomuto účelu
byla použita ocelová trouba vnějšího profilu DN 2200 mm
a tloušťky stěny 14 mm. Štít byl uvnitř trouby vystředěn a trouba
byla upravena tak, aby kopírovala rozměry štítu. Pro zajištění
rovnoměrného roznášení tlaků obvodových pístnic štítu na železobetonové potrubí bylo nutné vyrobit speciální ocelové roznášecí prstence. Rekonstrukce a repase razicího štítu se nadmíru
povedla, ale byla bohužel provedena v okamžiku, kdy se počítalo s použitím německých protlačovacích trub, jejichž vnější profil činil DA 2160 mm. Tomu odpovídal i upravený rozměr štítu
2200 mm. Jenže za krátkou dobu se situace změnila, protože
objednatel, jenž si potrubí sám zajišťoval, rozhodl, že na stavbě
části LOT1B budou použity tuzemské železobetonové trouby od
výrobce Prefa Brno, a. s. Jejich vnější průměr činil 2240 mm.
Rázem zde nastala potíž. Bylo nutné tlačit větší potrubí, nežli byl
průměr štítu. V odstavci 4.1 byl popsán analogický problém, jenž
provázel i protlaky profilu DN 1600 mm, ale který nebylo potřeba nějak zásadně řešit. U delších protlaků profilu DN 1800 mm to
již tak snadné nebylo. Z důvodu většího odporu se nepodařilo

Obr. 2 Geologické podmínky jsou patrné – balvany po boku tlačné stanice
Fig. 2 Geological conditions are obvious – boulders on the propelling station
sides

3 pipejacks in the Krusne Mountains (Erzgebirge), in the area
near the municipalities of Brandov and Hora Svaté Kateřiny,
where the anticipated occurrence of hard rock with very difficult breaking characteristics, corresponding to excavation class
6, was confirmed. It was impossible for the reasons of time to
obtain the small-scale blasting approval, therefore rocks had to
be tediously and laboriously disintegrate by hand. The accurate directional guidance turned out to be unexpectedly difficult
in these conditions. Overbreaks developed when the face was
being excavated, depending on the fracturing and jointing of
individual rock layers. As a result, the pipejacks tended to deviate from the direction toward the places formed by overbreaks.
In addition, the longitudinal gradients of these pipejacks were
relatively great (ranging from 5 to 8%), which meant that the
works execution was even more complicated (see Fig. 2).
An unpleasant surprise took place at the moment when the
detailed design was being gradually released and, in the case of
the pipejack under the rail track in the section between the
municipalities of Sedčice and Žabokliky, the pipejack gradient
required due to the terrain configuration appeared to be 23%! At
a glance, it seemed that it was rather a silo for launching medium-range missiles than an ordinary pipejack. The problem how
it all could be realised began to be solved. Reducing the required gradient would have meant for the construction either an
inadequate increase in the depth (about 9m) or the necessity for
using atypical DN 1400mm “hot bend” fittings, the manufacture of which was not only expensive but also time consuming.
After negotiating all potential variants the designer approved
contractor’s proposal lying in downhill pipejacking, where the
muck was to be removed using a mechanical winch.
A technological procedure had to be additionally prepared and
approved for this procedure. The advantage of this solution
compared with pushing tubes uphill lied in reduced pushing forces and higher safety of horizontal shifting in the tubes being
pushed. Eventually the designers succeeded in modifying the
definite alignment of the gas pipeline and, thanks to the more
favourable terrain configuration in the particular location, it was
possible to reduce the pipejack gradient to more acceptable
12%. In this form, the pipejack was completed successfully,
without any more serious complication. It did not happen by
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chance. The success could be attributed to craftsmanship and
cleverness of workers and technicians of PORR a. s.
4.2 DN 1800mm pipejacks

Obr. 3 Osazování tlačné stanice v šachtě – protlak DN 1800 mm
Fig. 3 Installation of a propelling station in the shaft – DN 1800mm
pipejack

jeden z protlaků dotlačit (viz odstavec 4.4 tohoto článku) a bylo
nutné hledat řešení co dál, protože vzápětí měla být započata realizace 50metrového protlaku pod nově budovanou rychlostní
komunikací R7 a nebylo možné připustit stav, kdy by protlak
„zkolaboval“ pod nově vybudovanou komunikací.
Díky rychlému a operativnímu jednání se zástupci firmy
Prefa Brno, závod Strážnice se nakonec podařilo dohodnout, že
vnější obvod trub, resp. tloušťka potrubí, bude technologickou
úpravou ve výrobě zúžena o 2 cm, aby se dosáhlo potřebného
vnějšího průměru. Dále byly železobetonové trouby opatřeny
injektážními otvory pro provádění bentonitové mazací injektáže. Pro pojištění výsledku se zhotovitel rozhodl nasadit silnější
tlačnou stanici i za cenu zvětšení rozměrů startovací šachty
(obr. 3). Po provedení výše uvedených opatření pak protlačování probíhalo hladce a podle předpokladů. Zde je potřeba
vyslovit poděkování dodavateli železobetonových chrániček za
dobrou a konstruktivní spolupráci.
4.3 Atypický podchod rychlostní komunikace
a železnice

Základní projekt počítal v místě křížení plynovodu
s rychlostní komunikací I/13 Most – Chomutov a železnicí
směr Kyjice – Jirkov s provedením dvou protlaků profilu
DN 1800 mm o délkách 38 bm a 88 bm. Vzhledem k souběhu
železnice se silniční komunikací byly protlaky umístěny
v těsné blízkosti. Při zpracování realizační dokumentace se zjistilo, že není reálný přístup na místo spočívající mezi vysokým
tělesem železničního náspu a rychlostní komunikací, tzv. podkrušnohorskou magistrálou. Proto bylo křížení nově navrženo
jako jeden protlak o celkové délce 164 bm. Tato délka však
byla již nad síly běžného protlačování a bylo nutné hledat alternativní možnosti realizace tohoto křížení.
Pro návrh reálného a cenové přijatelného řešení sáhl zhotovitel do dob lesku a slávy technologie štítování a navrhl provedení
štoly pomocí nemechanizovaného razicího štítu DN 2560 mm.
Aby se naplnily požadované parametry pro řešení podchodů
v rámci výstavby plynovodu – tedy naprostá směrová
a výšková přesnost a vodotěsnost, bylo navrženo, že se do štítované štoly zatáhne potrubí profilu DN 1800 mm a prostor
mezi potrubím a železobetonovým ostěním štoly (mezikruží) se
vyplní popílkocementovou směsí. Při výběru trubního materiálu, který měl tvořit vlastní těleso chráničky, byl nakonec
vybrán sklolaminát, jehož výhodou je snadná manipulace ve
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It was necessary for the realisation of pipejacks with DN
1800mm internal diameter to modify one of the existing DN
2000mm tunnelling shields. The modification lied in the installation of an additional “shell of the shield”. A steel tube with the
outer diameter DN 2200mm and the wall thickness of 14mm
was used for this purpose. The shield was centered inside the
tube and the tube was adapted to copy the dimensions of the shield. It was necessary to produce special pressure distribution
steel rings securing uniform distribution of pressures exerted by
circumferential shield propulsion cylinders on the reinforced
concrete tube. The reconstruction and refurbishment of the tunnelling shield was carried out very successfully, but, unfortunately, it was carried out at the moment when German pipejacking
tubes with the outer diameter DN 2160mm were being planned
to be used. The dimension of the refurbished shield corresponded to this dimension. However, in a short period of time the
situation changed due to the fact that the client, who secured the
supply of tubes by himself, decided that LOT1B tubes manufactured by Prefa Brno, a. s., would be used at LOT B section.
Their outer diameter was 2240mm. A problem emerged immediately. It was necessary to push tubes with the diameter larger
than the shield diameter. An analogical problem associated with
DN 1600mm pipejacks was described above in paragraph 4.1.
However, this problem did not require any fundamental solution.
Anyway, it was not so easy in the cases of longer DN 1800mm
diameter pipejacks. Higher resistance was the reason why one of
the pipejacks could not be finished up to the end (see paragraph
4.4 of this paper) and it was necessary to seek a solution to the
pushing because of the fact that the realisation of a 50m long
pipejack under the fast highway R7 was to be commenced speedily and it was not possible to accept the condition when the
pipejack would “collapse” under the newly built road.
Owing to quick and operative negotiations with representatives of Strážnice plant of Prefa Brno a. s., the agreement was
eventually reached that the outer diameter of the tubes, i.e. the
tube thickness, would be reduced by 2cm by means of
a technological modification at the production plant so that the
required outer diameter could be achieved. In addition, the tubes
were provided with holes for the injection of bentonite lubrication grout. The contractor decided to deploy a more powerful
propelling station to insure the results, even at the expense of
increased dimensions of the launching shaft (see Fig. 3). When
the above-mentioned measures had been finished, the pushing
proceeded smoothly, according to expectations. Thanks to the
supplier of the reinforced concrete casing pipes for good and
constructive collaboration should be expressed at this point.
4.3 Atypical passage under a fast highway
and a railway track

The basic design required the execution of two DN 1800mm
pipejacks at the lengths of 38m and 88m, respectively, for the
location of the gas pipeline intersection with the fast highway
I/3 Most-Chomutov and railway track in the Kyjice – Jirkov
direction. Taking into consideration the fact that the railway
track and the road ran in parallel, the pipejacks were to be
installed very close to each other. It was revealed during the
work on the detailed design that there was no realistic access to
the place between the high railway embankment and the fast
highway, the so-called Ore Mountains Backbone Road. For that
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štole, relativně vysoká tuhost a vnitřní hladkost povrchu.
Poslední vlastnost byla nejdůležitější s ohledem na zatahování
dlouhé sekce plynovodního potrubí do chráničky.
Po dvou výrobních výborech bylo výše popsané řešení odsouhlaseno investorem, projektantem a generálním dodavatelem
a byla zahájena intenzivní příprava na jeho realizaci.
Zpracováním realizační dokumentace byl pověřen projektant
a renomovaný statik Ing. Pavel Klásek. Přípravné a projekční
práce byly ukončeny začátkem června. V časovém předstihu
byla připravena startovací šachta o výkopových půdorysných
rozměrech 4,5x5,5 m. Hloubka šachty musela být těsně před
zahájením prací změněna, protože správce komunikace dodatečně požadoval minimální krytí, pod nejnižším místem silničního příkopu, v hodnotě 1,5 m. To vedlo k dodatečnému prohloubení startovací šachty o 0,5 m, což byla technicky
a finančně zanedbatelná záležitost. Podstatné bylo, že díky
tomuto požadavku musel být upraven i spád štoly o necelé 2 %,
což při délce 164 bm znamenalo celkové zahloubení koncové
šachty o 3 m (tj. z předpokládaných šesti metrů na metrů devět).
To už byl citelný a finančně náročnější dopad nejenom kvůli
výkopu a pažení koncové šachty, ale zejména pro další navazující zemní práce na pokládce plynovodu. Byrokratický výklad
předpisů tak zbytečně stavbu komplikoval. Pokud by byla
odsouhlasena původní výšková trasa, tj. vnější líc železobetonové chráničky cca 1,2 m pod niveletou silničního příkopu, stavělo by se podle původního zadání. Při striktním uplatnění zásady, že konstrukce podchodu musí být minimálně 1,5 m pod tělesem komunikace, však musel být projekt změněn. Osobní názor
autora článku je ten, že je úplně jedno, jestli je rub chráničky
1 m nebo 1,5 m pod silničním rigolem. To nemůže mít na nic
vliv, zvlášť když po celé délce plynovodu bylo stanoveno minimální krytí plynovodního potrubí pod terénem na hodnotu
1,4 m. Pochopitelně nic takového by se nedalo tvrdit, kdyby se
jednalo o požadavek na minimální krytí pod konstrukční vrstvou komunikace.
Dne 1. 6. 2012 bylo započato s ražbou nemechanizovaným
štítem DN 2560 mm. Úvodní zajímavostí byl výskyt vrstev hnědého uhlí v trase štoly, a to v plném profilu. Ražba skrz vrstvy
uhlí může být samozřejmostí pro horníky sokolovských, mosteckých nebo ostravsko-karvinských dolů, ale pro raziče na štítu
byla premiérou (obr. 4, 5). Vrstvy uhlí byly celkem dobře rozpojitelné, horší to bylo s přítomností podzemních vod. Přítoky

Obr. 4 Pohled do čelby nemechanizovaného štítu DN 2560 mm
Fig. 4 View of the DN 2560mm non-mechanised shield heading

reason the intersection was newly designed as one pipejack at
the total length of 164m. However, this length was already beyond the capacity of common pipejacking and it was necessary to
seek alternative options for the realisation of this intersection.
Seeking a realistic and affordable solution, the contractor
returned to the time of the lustre of the tunnel shielding technique and proposed the execution of a gallery using a DN
2560mm non-mechanised shield. It was proposed that DN
1800mm pipeline would be pulled into the gallery so that the
parameters required for the design of underpasses within the
framework of the gas pipeline construction, i.e. absolute line
and level accuracy and waterproofing capacity, were maintained. The annulus between the pipeline and the reinforced concrete lining of the gallery was to be backfilled with a cindercement mixture. Glassfibre reinforced plastics was eventually
chosen during the selection of the material for the tubes to form
the casing taking into consideration its advantages – easy handling inside the gallery, relatively high rigidity and smoothness
of the internal surface. The latter property was the most important with respect to the pulling of the long gas pipeline section
into the casing pipe.
After two production committee sessions, the above-mentioned solution was approved by the client, designer and general
contractor and the preparation of its realisation started.
Ing. Pavel Klásek, a designer and renowned structural engineer,
was entrusted with the preparation of the detailed design. The
planning and design work was finished at the beginning of June.
The launching shaft with the plan dimensions of the excavation
of 4.5 x 5.5m was prepared in advance. The shaft depth had to be
changed just before the work commencement because the road
administrator additionally required the minimum cover under the
lowest point of the road ditch to be 1.5m. This requirement led
to the additional deepening of the launching shaft by 0.5m,
which was a technically and financially negligible matter.
However, a significant fact was that owing to it the gallery gradient had to be changed by nearly 2%, which, at the total length
of 164m, meant that the reception shaft had to deepened by 3m
(i.e. from the expected six metres to nine metres). This impact
was already noticeable and financially more demanding not only
because of the excavation and bracing of the reception shaft, but
also, first of all, because of the impact on subsequent earthwork
for the gas pipeline installation. In this way, the bureaucratic
interpretation of regulations unnecessarily complicated the
works. If the original alignment level had been approved, i.e. the
outer surface of the reinforced concrete casing pie had been
about 1.2m under the road ditch bottom, the construction would
have followed the original design. Nevertheless, when the rule
that the underpass structure had to be 1.5m under the road bed as
a minimum was to be adhered to, the design had to be changed.
The personal opinion of the author of this paper is that it not at
all matters whether the outer surface of the casing pipe is 1m or
1.5m under the road ditch bottom. It can influence nothing, especially when the minimum earth cover over the gas pipeline was
prescribed at 1.4m throughout the gas pipeline route. Naturally,
nothing similar could be maintained if the minimum cover requirement was related to the road superstructure.
The DN 2560mm non-mechanised shield was launched on 1st
June 2012. An interesting thing encountered at the very beginning was the occurrence of brown coal layers along the gallery
alignment, covering the entire cross-section. Driving galleries
through coal layers may be a commonplace for miners of
Sokolov, Most or Ostrava-Karviná mines, but it was the first
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Obr. 5 Uhelné vrstvy
Fig. 5 Coal layers

sice nebyly nijak dramatické a neovlivňovaly stabilitu čelby,
nicméně bylo nezbytné čerpané podzemní vody převádět přes
několik dosazovacích nádrží s nornými stěnami. Podzemní vody
byly vlivem přítomného uhlí „mastné“ a mohlo dojít k nežádoucímu znečištění retenční nádrže, která se nacházela v bezprostřední blízkosti stavby a do které byly zaústěny odvodňovací příkopy silniční komunikace. Právě do těchto příkopů byly
čerpané vody zaústěny.
Geologická skladba v trase štoly byla dále velmi pestrá. Po
prvních padesáti metrech ražby byly vrstvy hnědého uhlí vystřídány jílovitými vrstvami a v závěrečných třiceti metrech se
v trase vyskytovaly štěrkopískové vrstvy s valouny, resp. balvany s odhadovanou váhou 70 až 120 kg. I přes tuto různorodost
se podařilo štolu vyrazit v plánovaném termínu a razicí štít byl
vytažen z koncové šachty dne 30. 7. 2012. Vyražení podchodu
trvalo přesně 2 měsíce, tzn., že průměrný měsíční postupu činil
cca 80 bm. V průběhu prací nebyly registrovány žádné vedlejší
následky ražby v podobě tvorby poklesové kotliny nad osou
ražby nebo porušení svahů drážního tělesa (obr. 6).
Během měsíce října proběhlo zatažení svařeného vysokotlakého plynovodního potrubí DN 1400 mm do vlastního tělesa
sklolaminátové chráničky DN 1800 mm. Ačkoliv se jednalo
o jednu z nejobtížnějších fází výstavby celého plynovodu, práce
proběhly velmi hladce a rychle. Nedošlo k žádnému poškození
sklolaminátového potrubí a konečný výsledek zhodnotily
všechny strany zúčastněné na výstavbě jako velmi dobrý.

performance for the shield operating crew (see Figures 4 and
5). The coal layers were relatively easy to disintegrate. The presence of groundwater was a worse matter. The inflows were not
so dramatic and did not influence the excavation face stability;
nevertheless, it was necessary to lead the pumped groundwater
through several sedimentation tanks with baffles. Groundwater
was “greasy” owing to the coal presence, therefore the retention reservoir located in the immediate vicinity of the construction site and to which all road drainage ditches were connected
could be unwillingly contaminated. The pumped water was discharged just into these ditches.
The geological structure along the gallery alignment was
further very chequered. After initial 50 metres of the excavation, the brown coal layers were replaced by clayey layers and,
in the final 30 metres, gravel-sand layers with boulders with the
weight estimated to 70 to 120kg were encountered along the
route. Despite this variability the gallery excavation was
successfully finished as scheduled and the tunnelling shield
was lifted from the reception shaft on 30th July 2012. The excavation for the underpass took exactly 2 months, which means
that the average monthly advance rate amounted approximately to 80m. No side consequences of the tunnelling operation,
neither in the form of a settlement trough over the gallery centre line nor failures of the railway embankment slopes, were
registered during the work (see Fig. 6).
The welded high-pressure gas pipeline DN 1400mm was pulled into the DN 1800mm GRP casing pipeline during October.
Even though it was one of the most complicated phases of the
entire gas pipeline construction, the operations were completed
very smoothly and quickly. No damage was caused to the glassfibre reinforced plastic pipeline and the final result was assessed by all parties involved in the construction as very good.
4.4 Intersections with watercourses

Intersections with rivers and brooks formed a separate chapter of the design. Most of them were solved by means of classical open trenches. The jacking of reinforced concrete casing
pipes was designed only for bigger streams. So far, everything
was fine. The stumbling-bloc was the fact that the basic design
not at all distinguished technological differences between the
execution of a pipejack under a common road and under a river,
for example the Ohre River (Eger). Everything was solved by
unified typical drawings. As a result, this difference, which is
fatal for insiders, was not sufficiently taken into consideration

4.4 Křížení vodotečí

Samostatnou kapitolou projektu bylo křížení řek a potoků.
Převážná část byla řešena klasickým překopem. Pouze u větších
vodotečí bylo navrženo protlačování železobetonových chrániček. Potud by vše bylo zcela v pořádku. Kamenem úrazu však
byla skutečnost, že tzv. basic design vůbec nerozlišoval technologickou odlišnost provádění protlaku pod běžnou komunikací
nebo pod řekou, jakou je například Ohře. Vše bylo řešeno unifikovanými typovými výkresy. To ve svém důsledku vedlo
k tomu, že při zpracování cenových nabídek nebyla tato, pro
zasvěcené, fatální odlišnost dostatečně zohledněna. Vzniklou
chybu nelze zjednodušeně považovat za technickou nedostatečnost, protože v celkovém kontextu celé zakázky činily protlaky
pouze několik promilí z celkové ceny projektu, a proto jim asi
nebyla věnována patřičná pozornost. Jiná situace však nastala
v okamžiku, kdy mělo dojít na vlastní realizaci.
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Obr. 6 Proraženo – štítovaná štola délky 164 bm
Fig. 6 Broken through – shield-driven 164m long gallery
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Na severní části plynovodu GAZELA byly navrženy jako protlačované tři podchody. Pod řekami Ohře a Liboc a pak pod tzv.
krušnohorským přivaděčem. Dodatečně k nim přibyl ještě podchod pod potokem Hačka.
Specifikem protlaku pod krušnohorským přivaděčem (DN
1800 mm, délka 36 bm) byla konfigurace terénu. Bylo potřeba
vybudovat hlubokou startovací a koncovou šachtu (cca hl. 8 m)
s nutným masivním pažením a roubením, protože geotechnický
průzkum avizoval výskyt nestabilních jílopísčitých vrstev.
V prvopočátku bylo uvažováno s jednoduchým zatrubněním
přivaděče po dobu ražby. K tomu účelu bylo již na stavbě
nachystáno ocelové potrubí profilu DN 1400 mm a jílovitá
zemina pro menší zemní hrázky. Ale i toto krátkodobé
a realizačně banální opatření bylo správcem toku rezolutně
zamítnuto. Geotechnické podmínky na čelbě protlaku se však
těsně před křížením přivaděče výrazně zlepšily (výskyt jílovitých velmi málo propustných zemin), a proto se nakonec přistoupilo k pokračování prací bez realizace zvláštních doprovodných opatření. Tomuto rozhodnutí napomohl i fakt, že koryto
přivaděče tvořily betonové prefabrikáty a nebezpečí průniku
povrchových vod do čelby bylo velmi nízké. Protlak pod korytem přivaděče se podařilo provést rychle bez komplikací, ale
nepodařilo se jej dotlačit úplně. Došlo k velkému nárůstu tlačných sil způsobeným enormním třením na plášti potrubí.
Důvody byly popsány v odstavci 4.2 článku. Protlak se úplně
zastavil necelých 6 m před cílovou šachtou a ta musela být
dodatečně rozšířena. Bylo tak nutné zasáhnout do tělesa zemní
hráze krušnohorského přivaděče a na vyžádání správce toku
byla za tímto účelem zřízena štětová stěna. Ta pak musela být
ponechána v tělese hráze a štětovnice Larsen zůstaly trvale
zabudovány.
Protlaky pod říčkou Liboc v délce 28 m a pod potokem Hačka
(24 bm) byly s úspěchem dokončeny koncem října a při jejich
realizaci nenastala žádná zaznamenání hodná nenadálá situace.
Toto lze považovat za ideální stav, i když jsou tím pak ochuzeny příspěvky do odborných časopisů.
4.5 Pochod pod Ohří

Svébytným příběhem byl vývoj kolem plánovaného podchodu pod řekou Ohře. Tento podchod byl bezesporu technicky nejnáročnějším na celé trase plynovodu GAZELA. Od počátku byl
investor, projektant a generální dodavatel upozorňován, že je
nemyslitelné provést protlak klasickým protlačováním s otevřenou čelbou. Krytí protlaku pod dnem řeky činilo podle projektu pouhých 1,5 m a riziko průniku říční vody do čela protlaku mělo pravděpodobnost blížící se jistotě. Autor článku rekognoskoval místo stavby osobně v rybářských neoprenových kalhotách a výšku hladiny v nejhlubších místech řeky odhadl na
2,5 m. Dno řeky tvořily bahnité a velmi lepivé jíly. Řeka Ohře
je v těchto místech vyhlášeným pstruhovým revírem s výskytem
trofejních ryb, ale očekávaný úlovek podobného typu se v den
prohlídky budoucího staveniště nekonal. Bohužel stejně tak to
dopadlo s realizací vlastního protlaku.
Pro realizaci protlaku bylo navrženo nasazení razicího mikrotunelovacího stroje Herrenknecht AVN 1600TB se sadou
nástavců pro vnější profil 2180 mm, kterým by se provedl protlak železobetonových trub DN 1800 mm. S německou stranou
se intenzivně pracovalo na ucelené a komplexní nabídce včetně
všech náležitostí pro rychlé uzavření nájemní smlouvy. Byly
podrobně řešeny všechny možné technické detaily počínaje
zajištěním odpovídajících elektrocentrál až po dodávku konkrétních bentonitových směsí pro systém výplachu.

when the bids were being prepared. The originated error cannot
be simply considered to be a technical insufficiency because,
within the overall context of the entire contract, pipejacks made
up only several per mille of the total contract price, which was
the reason why they probably were not paid due attention.
However, a different situation took place at the moment when
the time of the realisation came.
Three pipejcks were designed for underpasses on the northern part of the GAZELLE gas pipeline project, i.e. under the
Ohre and Liboc Rivers and under the so-called Ore Mountains
water supply canal. A crossing under the Hačka brook was
added to them later.
The terrain configuration was a specific feature of the pipejack under the Ore Mountains water supply canal (DN
1800mm, 36m long). It was necessary to prepare about 8m
deep launching and reception shafts with rugged bracing,
because the geotechnical survey forewarned about the occurrence of instable clayey-sandy layers. The simple culverting of
the canal during the course of the pipejacking operation was
considered at the very beginning. For this purpose, DN
1400mm steel tubes and clayey soil for smaller dams were prepared on site. However, even this temporary measure, which
was trivial as far as the realisation was concerned, was resolutely rejected by the watercourse administrator. Fortunately,
geotechnical conditions at the pipejack face significantly
improved just in front of the intersection with the canal (the
occurrence of very little permeable clayey soils). For that reason the decision was made to proceed with the operation without implementing special accompanying measures. This decision was contributed by the fact that the supply canal bed was
clad with concrete pre-cast elements and the risk of the incursion of water to the excavation face was very low. The pipejack
under the water supply canal was completed successfully, without complications, but the pipes could not be pushed to the
very end. The thrust forces significantly grew due to the action
of enormous friction on the pipeline skin. The reasons were
described in paragraph 4.2 of this paper. The pipejack completely stopped nearly 6m before the reception shaft, therefore the
shaft had to be additionally enlarged. It was necessary to touch
the earth embankment on one side of the Ore Mountains water
supply canal. For that reason a sheetpile wall was installed at
the request of the watercourse administrator. The wall had to be
left in the dam body and LARSEN sheet piles remained embedded in it for ever.
The pipejacks under the Liboc stream at the length of 28m
and under the Hačka brook (24m) were successfully completed
at the end of October and no unexpected situation worth recording took place during the realisation. It can be considered to
be an ideal state, despite the fact that, as a result, papers for
technical journals are deprived of interesting information.
4.5 Passage under the Ohre River

The development about the planned passage under the Ohre
River was a distinctive case. This underpass was undoubtedly
technically the most complicated crossing on the entire
GAZELLE gas pipeline route. The client, designer and general
contractor were repeatedly cautioned from the very beginning
that it was unthinkable to carry out the pipejack using the classical procedure with the open excavation face. According to the
design, the pipejack overburden height under the river bottom
amounted to a mere 1.5m and the probability of water ingress
to the pipejack heading approached certainty. The author of this
paper examined the construction site in person in neoprene fishing pants with boots and estimated the water surface level
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Obr. 7 Hotovo – zatažené plynovodní potrubí DN 1400 mm v protlaku
Fig. 7 Finished – DN 1400mm gas pipeline pulled into DN 1400mm pipejack

Od začátku však byla velkým problémem cena prací. Důvody
byly popsány v předešlém odstavci. Zkrátka na úspěšné řešení
tohoto podchodu chyběly peníze, a to řádově. Pokud se vezme
v úvahu, že délka protlaku činila pouze 56 bm, tak je jasné, že
nasazení stroje, jehož cena je cca 48 mil. Kč, se zákonitě promítne do jednotkové ceny za bm protlaku. Když se k tomu připočítaly náklady na výkop a pažení šachet hloubky cca 9 m (ty byly
mimo jiné v projektu navrženy jako částečně svahované!)
a náklady na zajištění provozu dieselagregátů (přípojka el. energie samozřejmě nebyla k dispozici), celková cena se stávala
velmi vysokou v porovnání s klasickým protlačováním s ručním
rozpojování zeminy. Nicméně v daný okamžik neměl po ruce
nikdo jiný levnější řešení a čekalo se již jen na závaznou objednávku prací od generálního dodavatele stavby.
V této vypjaté době nastal pozoruhodný okamžik, kdy se
z ničeho nic zjevil majitel jisté jihočeské společnosti a konstatoval, že nic není problém a že takový protlak hravě zrealizuje
během několika týdnů. Tato firma nikdy nebyla členem CzTA
nebo CzSTT a nebylo by asi vhodné uvádět její název. I přesto, že
nikdy nedělala podchod takovéhoto průměru a v takových podmínkách, podařilo se jí přesvědčit investora, že daný úkol zvládne a protlak byl zadán této firmě. Lze připustit, že zdravé sebevědomí je jedním ze základů úspěšného podnikání, ale nesmí hraničit s diletantstvím a hloupostí, zvlášť když se jedná
o elementární zásady bezpečnosti práce. Výsledek byl nakonec
takový, že se dotyčné firmě vůbec nepodařilo vykopat startovací
šachtu (došlo k zhroucení konstrukce pažení šachty)
a k vlastnímu protlačování tak nakonec naštěstí nedošlo. Protože
však nastalo kritické ohrožení časového harmonogramu výstavby
celého plynovodu, musel být podchod řeky Ohře řešen překopem
jako při výstavbě klasické shybky, a to i přes značný odpor správce toku. Je otázkou, nakolik bylo v konečném důsledku toto
vynucené řešení levnější, než původně zamýšlená bezvýkopová
realizace. Bylo by to zajímavé srovnání, ale k těmto informacím
už neměl autor přístup. Bez diskuse zůstává fakt, že v krásné pří-
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height at the deepest points of the river to be 2.5m above the
bottom. The river bottom consisted of silty and very sticky
clays. In this particular location, the Ohre River is a very
famous trout fishing ground with the occurrence of trophy fish,
but the expected catch of this type did not take place on the day
of the future construction site examination. Unfortunately, the
realisation of the pipejack itself ended in the same way.
Herrenknecht AVN 1600TB microtunnelling shield with a set
of attachments for the outer diameter of 2180mm, suitable for
the installation of pipejacks using DN 1800mm reinforced concrete tubes, was designed for the pipejack realisation. Intense
negotiations with the German party progressed regarding the
comprehensive offer, including all elements required for the fast
conclusion of the lease agreement. All possible technical details,
starting from the provision of adequate generators and ending by
the supply of particular bentonite flushing mixtures, were solved
in detail.
Unfortunately, the cost of works had posed a significant problem since the beginning. The reasons were described in the preceding paragraph. In short, the shortage of money for the
successful solution to this underpass was in the higher order of
magnitude. If the fact that the pipejack length was only 56m is
taken into consideration, it is obvious that the application of
a machine with the cost of about CZK 48 million must be logically reflected in the unit price for a lineal metre of the pipejack.
When the cost of the excavation and bracing of about 9m deep
shafts (which were designed as partly sloped pits) and the cost
of the operation of diesel generators (of course, no connection of
power was available) was added to it, the total cost became very
high in comparison with classical pipejacking using hand excavation procedures. Nevertheless, nobody else had another, cheaper, solution at hand and for that reason only a binding order
from the general contractor was awaited.
A noteworthy moment arrived at this tense time, when the
owner of a certain South Bohemian firm appeared and stated that
nothing was problem and he would easily carry out such the
pipejack during several weeks. This firm had never been
a member of the CzTA or CzSTT and it would not be proper to
reveal its name. Despite the fact that it had never before carried
out any underpass with such diameter and under such conditions,
it managed to persuade the client that it would cope with this
task; the order for the pipejack was therefore placed with this
firm. It is possible to admit that sound self-esteem is one of the
bases of successful enterprising, but it must not border on amateurism and foolishness, especially when elementary rules of
safety at work are in question. The result was eventually such
that the firm in question did not manage to excavate the launching shaft (the shaft bracing structure collapsed). For that reason the pipejacking operations themselves fortunately did not
commence. Nevertheless, a critical threat to the schedule for the
entire gas pipeline construction developed. The passage under
the Ohre River had therefore to be solved, despite significant
resistance of the watercourse administrator, by an open trench,
similarly to the construction of a classical inverted siphon. It is
a question how much the enforced solution was cheaper in the
final result than the originally planned trenchless realisation.
The comparison would have been interesting, but the author did
not have access to this information. The fact remains undisputable that an insensible intervention happened in the beautiful
natural locality in the form of extensive earthwork and trenching, which would have been limited to a minimum in the case
of pipejacking.
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rodní lokalitě došlo k bezohlednému zásahu v podobě rozsáhlých
zemních a výkopových prací, které by v případě protlačování
byly omezeny na minimum.
5 KONKURZNÍ ŘÍZENÍ – TĚŽKÝ OKAMŽIK STAVBAŘE

Autor článku nemůže nezmínit dvě okolnosti, které z jeho
pohledu citelně poznamenaly působení na této stavbě. Prvním
okamžikem bylo vyhlášení insolvence na firmu Eiffage
Construction Česká republika, s. r. o., ve které působil při realizaci části LOT3. Stalo se tak v polovině ledna 2012. Lze si jen
těžko představit, jak bylo nesnadné přesvědčit vedení firmy, že
není možné ukončit práce na protlacích přímo uprostřed komunikace, ale že je třeba práce dokončit, aby se zabránilo možnému
veřejnému ohrožení. To se s vypětím všech sil nakonec naštěstí
podařilo a ke dni 31. 1. 2012 bylo možné stavbu se ctí opustit.
Logickým vyústěním situace pak bylo vypovězení smlouvy o dílo
ze strany sdružení DENYS-Alpine a ukončení spolupráce
s hořkou příchutí. Velmi nepříjemnou záležitostí zůstaly neuhrazené závazky vůči subdodavatelským firmám.
Rok s rokem se sešel a v lednu 2013 přišel druhý fatální okamžik na této stavbě. Do konkurzu naopak upadla firma Plynostav
– regulace plynu, a. s., pro kterou realizovala společnost Porr,
a. s., protlaky v rámci části LOT 1B. Všechny práce byly úspěšně provedeny a předány do konce října 2012 (obr. 7) a zbývala už
jen „formalita“ v podobě řádné úhrady faktur. K níž však už
nikdy nedošlo. Že se takové věci ve stavebnictví stávají a v posledním období stále častěji, není žádnou novinkou. Že však takový problém nastane na takto zásadní stavbě nadnárodního významu, to si autor ani ve snu nepřipouštěl. S jistou trpkostí a pocitem
křivdy pak bylo možné sledovat zpravodajství v masmédiích, jak
politické celebrity slavnostně otvírají ventily na plynovodním
potrubí a referuje se o tom, jak významná a důležitá stavba byla
uvedena do povozu.

5 BANKRUPTCY PROCEEDINGS – DIFFICULT MOMENT
FOR BUILDERS

The author of this paper cannot omit two of the factors which, in
his opinion, significantly affected operations on this project. The
first moment was the declaration of insolvency on Eiffage
Construction Česká republika, s. r. o., with which he worked
during the course of the realisation of LOT3. It happened in midJanuary 2012. It is very difficult to imagine how difficult it was to
persuade the company management that it was not possible to suspend the work on pipejacks just at mid points of roads and the
work had to be finished so that the potential public threat was prevented. This obligation was eventually, with great effort, successfully fulfilled and it was possible to leave to construction with
honour. What logically followed was that the DENYS-Alpine consortium terminated the contract and the collaboration was with bitter taste terminated. Unpaid liabilities to subcontractors remained
a very unpleasant issue.
A year later, in January 2013, the second fatal moment came at
this project. Plynostav – regulace plynu, a. s., for which Porr, a. s.,
realised pipejacks in LOT 1B, fell into bankruptcy. All work was
successfully completed and handed over to the client before the
end of October 2012 (see Fig. 7) and the only “formality” remained in the form of proper payment of invoices. However, it has
never ever happened. It is no news that such sings happen in the
construction industry these days more and more frequently.
Nevertheless, the author of this paper even in a dream did not
recognise that such a problem could appear at such the fundamental construction project of the transnational importance. It was
later possible with certain feeling of bitterness and unfairness to
watch coverage in the mass media showing how political celebrities ceremonially opened valves on the gas pipeline and referred
about the significance and importance of the project being brought
into service.
6 CONCLUSION

6 ZÁVĚR

Bez ohledu na výše uvedený odstavec lze tvrdit, že průběh
výstavby byl strhující, plný zvratů a neočekávaných překážek.
Času nebylo nazbyt a řada problémů se řešila operativně na místě
bez jakéhokoliv váhání. Nebyl prostor na mnohahodinová jednání,
sáhodlouhé projednávání změn projektu, vypracovávání nekonečného počtu změnových listů nebo úprav technologických postupů.
Vše bylo podřízeno plnění termínů, aby nebylo ohroženo datum
plánovaného spuštění plynovodu. Stres střídalo chvilkové uspokojení nad dobře vykonanou prací a naopak. Spektrum úskalí
a problémů při realizaci bylo tak široké, jak si je jenom možné
představit.
Ustáleným zvykem autora je poděkování kolegům, se kterými
mohl na této stavbě spolupracovat. Jde o pány Pavla Karáska,
Davida Rašku a Pavla Žabenského, jimž patří hlavní uznání za
obětavé a erudované vedení stavby v duchu té nejlepší ingstavácké tradice. V neposlední řadě pak poděkování patří všem mistrům, předákům a dělníkům za železnou pracovní morálku
a fortelnou tunelářskou práci plnou umu a improvizace.
ING. IGOR FRYČ, igor.fryc@porr.cz,
PORR, a. s.
Recenzovali: Ing. Karel Franczyk, Ph.D., Ing. Tomáš Just

Regardless of the above-mentioned paragraph, it is possible to
maintain that the course of the construction was stirring, full of
twists in the development and unexpected obstacles. Time was
running out and many problems were dealt with operatively, on
the spot, without any hesitation. There was no space for manyhour negotiations, lengthy discussions about design changes, the
preparation of an endless number of change notices or modifications of technological procedures. Everything was subordinated to
meeting deadlines so that the planned gas pipeline opening was
not endangered. Stress was replaced by momentary satisfaction of
the well done job and vice versa. The spectrum of pitfalls and problems encountered during the realisation was as wide as one can
imagine.
Author’s established custom is to thank his colleagues with
whom he had the opportunity to collaborate on this contract, namely gentlemen Pavel Karásek, David Raška and Pavel Žabenský,
who deserve the main appreciation for the dedicated and erudite
management of construction works, in the spirit of the best Ingstav
employees’ tradition. At last but not least, the thanks go to foremen, gangers and workers for high working morale and hard tunnelling work full of skill and improvisation.
ING. IGOR FRYČ, igor.fryc@porr.cz,
PORR, a. s.
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PROJEKT PODZEMNÍ HYDROELEKTRÁRNY BUNJI
V SEVERNÍM PÁKISTÁNU
BUNJI HYDROPOWER PROJECT IN NORTHERN PAKISTAN
ARISTOTELIS CARAVANAS

ABSTRAKT
V severním Pákistánu v místě, kde se stýkají velehorská pásma Hindúkuš, Himálaj a Karákóram, je připravována stavba podzemní
hydroelektrárny. Plánovaný výkon 7100 MW bude zajištěn pomocí dvaceti Francisových turbín. Součástí projektu, jenž je po blízkém
městečku pojmenován Bunji, bude 200 m vysoká přehrada na horním toku řeky Indus. Voda z nově vzniklého rezervoáru bude svedena
k podzemní hydrocentrále pomocí pěti podzemních přivaděčů, které nabídnou celkovou průtokovou kapacitu 1900 m³/s. Jedná se o pět
7,9 km dlouhých tunelů s průměrem 11,6 m. Ražby těchto tunelů povedou pod pohořím Sarkund v hloubce až 2,2 km a budou muset překonat rozhraní kontinentálních desek - hlavní poruchové pásmo, tzv. Main Mantle Thrust. Vodní přivaděče přecházejí na svém konci do
deseti svislých šachet hloubky 400 m a dále do vysokotlakých tunelů, které jsou opatřeny ocelovým potrubím o průměru 5,8 m.
Technologické vybavení hydroelektrárny bude umístěno v podzemních kavernách, z nichž největší má rozměry 28 m (šířka) x 61 m
(výška) x 560 m (délka). V rámci projektu bude vyraženo značné množství podzemních objektů zahrnujících štoly, tunely, šachty a kaverny vybudované za různými účely – vodní, trvalé nebo dočasné přístupové, energetické, vzduchotechnické, atd. Mimo jiné také 7,6 km
dlouhý přístupový tunel pod pohořím Sarkund, který může v budoucnu sloužit jako obousměrný dvoupruhový silniční tunel. Příspěvek
popisuje stav projektu ve fázi, kdy byla odevzdána dokumentace pro výběr dodavatele.
ABSTRACT
A new underground hydropower scheme is being prepared in the Northern Area of Pakistan at the place where three great mountain ranges meet – the Hindukush, Himalayas and Karakoram. The installed capacity of 7,100MW is going to be provided by twenty Francis turbines. The Project is named Bunji after the local village and will comprise a 200m high dam on the River Indus. Five headrace tunnels of 11.6m
diameter will convey water over a distance of 7.9km to an underground powerhouse complex. The design flow through the tunnels is 1,900m³/s.
The excavation of the headrace tunnels will pass 2.2km deep below Sarkund Ridge and will have to overcome a tectonic boundary – a major
regional fault, called the Main Mantle Thrust. Water will drop through ten 400m deep shafts located at the end of headrace tunnels and will
further continue to high pressure tunnels lined with steel liner with a diameter of 5.8m. Power generation equipment will be housed in the
underground caverns of the powerhouse complex. The largest cavern will be of dimensions of 28m (width) x 61m (height) x 560m (length).
The project comprises a large number of underground excavations including adits, tunnels, shafts and caverns of different types for temporary and permanent access, power, ventilation, water, etc. Part of the project is 7.6km long access tunnel under Sarkund Ridge, which may be
later upgraded to a bidirectional two-lane road tunnel. The article provides an overview of the underground structures planned to be built within the project scope according to the tender design stage.
1 ÚVOD

1 INTRODUCTION

Pákistán, se 180 miliony obyvatel šestá nejlidnatější země světa,
prochází rozsáhlou energetickou krizí. Aby tuto krizi překonal, připravuje Pákistán mimo jiné výstavbu řady hydroelektráren.
Podzemní hydroelektrárna Bunji s plánovanou výrobní kapacitou
7100 MW představuje největší z projektovaných elektráren. Poté, co
bude dokončena její stavba, se stane jednou z největších hydroelektráren na světě.

Pakistan, with 180 million the sixth most populated country
in the world, is currently going through the most serious energy and electricity crisis of its history. There are a large number

2 LOKALITA

Místo budoucí stavby leží na řece Indus v severním
Pákistánu, 600 km severovýchodně od hlavního města
Islámábádu a 83 km východně od Gilgitu, hlavního města provincie Gilgit-Baltistán (obr. 1). Zde si Indus razí cestu širokým
obloukem přes 3,5 km vysoké pohoří Sarkund. Uspořádání,
kde se přehrada a hydrocentrála nacházejí na opačných úpatích
pohoří Sarkund, je ideální z hlediska získání maximálního
množství energie, protože poskytuje vysoký rozdíl vodních
hladin na poměrně krátké vzdálenosti. Plánovaná přehrada
s budoucím vodním rezervoárem se nachází na východní straně pohoří Sarkund v místě, kde řeka vytvořila hlubokou soutěsku. Na opačné straně pohoří nedaleko městečka Bunji
a v blízkosti Asmani Mor – soutoku řeky Indu s řekou Gilgit
(obr. 2) a zároveň místa, kde se stýkají tři velehorská pásma
Himálaj, Hindúkuš a Karákóram – bude ve skalním masivu
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Obr. 1 Mapa Pákistánu s vyznačením polohy projektu Bunji
Fig. 1 Map of Pakistan with the location of Bunji Project
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of hydropower projects either under construction or in a design stage at the moment. The biggest one among them is Bunji Hydropower
Project with a planned capacity of 7,100MW.
Once constructed it will be one of the largest
hydropower projects in the world.
2 LOCATION

Obr. 2 Soutok řeky Indus (zprava, sever) a Gilgit (zleva, západ)
Fig. 2 The confluence of the Indus (from the right, north) and Gilgit rivers (from the left, west)

The project is located on the Indus River in
the Northern Area of Pakistan some 600km
north-east of capital city Islamabad and 83km
east of Gilgit, the capital of Gilgit–Baltistan territory (Fig. 1). It is the place where the Indus
River flows around the 3.5km high Sarkund
Ridge. At this location where the dam is separated from the powerhouse site by the Sarkund
Ridge a maximum potential water head for
power generation is provided over a short direct
distance. The dam site and future reservoir are
placed on the eastern side of the Sarkund Ridge.

umístěna podzemní hydrocentrála. Hluboko pod pohořím Sarkund bude vyražen
systém vodních přivaděčů, přístupových
tunelů, silniční tunel a řada dalších podzemních objektů tak, aby byla propojena
oblast přehrady s hydrocentrálou. Na obr.
3 je znázorněno základní uspořádání významných stavebních částí projektu.
Řeka Indus v oblasti výstavby

Průtok řeky Indus je značně sezonně
ovlivněn (obr. 4). Množství vody v řece je
největší měrou ovlivněno táním sněhu
a ledovců. V průběhu zimy je průtok v řece
minimální a pohybuje se kolem 200 m³/s.
Naopak v průběhu letních záplav, tj. od
června do srpna, se průtok pohybuje kolem
4000 m³/s. Maximální průtok, na který je
projekt dimenzován, činí 36000 m³/s. Jedná
se o situaci, při které dojde k náhlému uvolnění vodní masy naakumulované pod
ledovcem nebo v korytě řeky přehrazené
rozsáhlým svahovým sesuvem. Ročně řeka
přemístí okolo 100 milionů tun materiálu,
a to zejména v období letních záplav.

Obr. 3 Projekt Bunji – umístění hlavních stavebních částí: 1 – hlavní vodní přivaděče, 2 – kaverny
podzemní hydrocentrály, 3 – přehrada, 4 – vodní rezervoár, 5 – hloubené koryto pro odvod vody
Fig. 3 Bunji Project – Location of main structures: 1 – headrace tunnels, 2 – caverns of powerhouse
complex, 3 – dam, 4 – water reservoir, 5 – tailrace channel

Tab. 1 Hlavní charakteristiky projektu Bunji

instalovaný výkon

7 100 MW

generovaný výkon/rok

24 088 GWh

turbíny

20 Francisových (368 MW)

Table 1 Salient Features of Bunji Hydropower Project

Installed Capacity

7 100MW

Mean Generated Annual Energy

24 088GWh

Turbines

20 Francis type (368MW)

Gross Water Head

428m

428 m

Maximum Designed Discharg

max. dimenzovaný průtok
vody turbínami

1900 m³/s;
95 m³/s na jednu turbínu

1 900m³/s;
95m³/s per turbine

Bunji Dam

přehrada

200 m (výška) x 383 m (délka);
RCC (stavba z betonu
zhutňovaného válcováním)

200m (height)
x 383m (length);
RCC
(roller-compacted
concrete)

Capacity and Length
of Water Reservoir

250 mil. m³; 22km (length)

vodní spád (rozdíl hladin
v rezervoáru a v turbínách)

kapacita a délka vodního rezervoáru

250 mil. m³; 22 km (délka)
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Here the Indus River has created a very
deep and relatively narrow gorge. On the
opposite side of the Sarkund Ridge, close
to Bunji village, the proposed underground
powerhouse complex will be constructed.
The powerhouse construction site is very
near to Asmani Mor, the point of confluence of the Indus and Gilgit rivers (Fig. 2)
and three great mountain ranges –
Himalayan, Hindukush and Karakoram.
The system of headrace, access and road
Obr. 4 Měsíční průtoky řeky Indus v oblasti přehrady, jednotlivé měsíce jsou uvedené na vodorovné ose,
tunnels is proposed to be excavated
průtok na ose svislé, vodorovná čárkovaná čára značí průměrný roční průtok
Fig. 4 Average monthly flows of the Indus River at the dam site. Months are shown on the horizontal
through the Sarkund Ridge in order to conaxis, flows are shown on the vertical axis, average annual flow is shown as dashed line
nect the dam site with the powerhouse site.
The general arrangement of main structu3 POPIS PROJEKTU
res is shown in Fig. 3.
Přehrada přes řeku Indus bude mít výšku 200 m, čímž se dále
The Indus River at the Dam Site
navýší velikost vodního spádu. Z rezervoáru bude voda přiváděna
The flows of the Indus River are strongly seasonal (Fig. 4).
pěti 7,9 km dlouhými tunely k soustavě deseti šachet o hloubce
Floods are dominated by snow and ice melt. The flows are redu400 m a poté dále přes vysokotlaké přivaděče do podzemní hydroced during the winter season down to minimum of approximaelektrárny, kde bude instalováno dvacet Francisových turbín,
tely 200m³/s. On the contrary, during the summer floods, from
každá o výkonu 368 MW. Přes systém odpadních tunelů bude voda
June to August, flows are peaking typically at 4,000m³/s. The
odvedena do otevřeného koryta napojeného na řeku Indus.
project is designed to withstand extreme and rare floods of
Projekt obsahuje výstavbu řady podzemních objektů zahrnujímaximum 36,000m³/s, originating from glacial lake outburst
cích štoly, tunely, šachty, kaverny vybudované za různými účely –
floods or landslide dams. The river carries a heavy sediment
vodní, trvalé nebo dočasné přístupové, dopravní, energetické,
load averaging some 100 million tonnes per annum, predomivzduchotechnické, atd. Některé vybrané charakteristiky projektu
nantly in the high flow season of summer.
jsou uvedeny v tab. 1. Přehled hlavních podzemních objektů je
podán v tab. 2.
3 PROJECT DESCRIPTION
Hlavní stavební části projektu jsou následující:
A 200m high dam will be constructed across the Indus River
• 200 m vysoká přehrada zhotovená technologií RCC (beton
in order to divert its flow and to attain an additional head. The
zhutňovaný válcováním) přes řeku Indus, která umožní vznik
water will be conveyed from the reservoir in eastern direction
vodního rezervoáru délky 22 km;
through five 7.9km long headrace tunnels to ten 400m deep
• objekt vpusti a pět 7,9 km dlouhých podzemních přivaděčů
shafts. There, the water will drop into high pressure tunnels and
o průměru 11,6 m;
will further continue to the underground powerhouse in order to
• přístupový tunel Bunji v délce 7,6 km projektovaný tak, aby
drive twenty 368MW Francis turbines. The water will exit the
byla možná jeho budoucí přestavba na plnohodnotný silniční
powerhouse through a system of tailrace tunnels into a large
tunel;
• pět 125 m hlubokých vyrovnávacích šachet o průměru 18 m;
open tailrace channel before it connects back to the Indus River.
• komplex podzemní hydrocentrály sestávající z velkého množThe project comprises a large number of underground excaství podzemních objektů, zahrnujících mimo jiné dvě 560 m
vations including adits, tunnels, shafts and caverns of different
dlouhé kaverny, deset 400 m hlubokých šachet, dvacet přibližtypes – water, temporary and permanent access, power, ventině 100 m dlouhých vysokotlakých přivaděčů opatřených ocelation, etc. The main project features are listed in Table 1. The
lovým potrubím, pět odpadních tunelů, šachty a tunel pro
list of main underground excavations is given in Table 2.
umístění a ovládání vodních vrat, atd.;
The main structures of the project can be summarised as fol• 1,2 km dlouhé, 130 m hluboké a 450 až 650 m široké
lows:
z povrchu hloubené koryto pro odvod vody z hydroelektrárny
• A 200m high roller-compacted concrete (RCC) dam locado řeky Indus [2];
ted in the Indus valley with a 22km long water reservoir;
• nové město pro 10 000 obyvatel zahrnující nemocnici, požár• An intake structure and five 7.9km long headrace tunnels
ní a policejní stanice, školy, divadlo, mešitu, nákupní centrum,
with a diameter of 11.6m;
sportovní komplex, banku, atd.;
• The 7.6km long Bunji access tunnel designed in such
• nové přístupové komunikace a mosty přes řeku Indus.
a way that it can be later upgraded into a permanent public road tunnel;
Stavba projektu bude čelit řadě výzev a místních specifik jako
• Five 125m deep surge shafts with a diameter of 18m;
například:
• An underground powerhouse complex which consists of
• ražba hlavních podzemních přivaděčů přes rozhraní kontinena
large number of underground excavations including 560m
tálních desek;
long
caverns, ten 400m deep shafts, twenty approximately
• vybudování vysokokapacitních přenosových sítí na velké
100m
long penstock steel liners, five tailrace tunnels, a gate
vzdálenosti;
gallery
and shafts, etc.;
• intenzivní zanášení vodního rezervoáru sedimenty;
•
A
1.2km
long, 450 to 650m wide and up to 130m deep
• intenzivní opotřebení turbín;
tailrace channel that discharges into the Indus River [2];
• stávající nevyhovující infrastruktura a přístupové komunikace;
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Tab. 2 Hlavní podzemní objekty projektu Bunji

Table 2 Main Underground Excavations for Bunji Project

Total length of adits and tunnels

71.6km

Celková délka štol a tunelů

71,6 km

Celková délka kaveren

1,4 km

Total length of caverns

1.4km

6,1 km

Total depth of shafts

6.1km

Celková hloubka šachet

Underground Powerhouse Complex:

Komplex podzemní hydrocentrály:
- hlavní turbínová kaverna

28,3 x 61,0 x 560,3 m
(šířka x výška x délka)

- kaverna pro transformátory

18,3 x 30,0 x 560,3 m
(šířka x výška x délka)

- přístupové štoly, energetické tunely

51 ks; celkem 10,1 km

- vodní tunely

110 ks v celkové délce
7,1 km; z toho předběžně
1,4 km v oceli

- šachty

30 ks v celkové hloubce 4,9 km

Vodní přivaděče a přístupové tunely:
- hlavní vodní přivaděče

5x 7,9 km o vnitřním
průměru až 11,6 m

- Powerhouse Cavern

28.3 x 61.0 x 560.3m (W x H x L)

- Transformer Cavern

18.3 x 30.0 x 560.3m (W x H x L)

- Access Adits and Cable Tunnels

51 pcs; in total 10.1km

- Water Tunnels

110 pcs; in total 7.1km;
from which 1.4km is steel
lined

- Water Shafts

30 pcs; in total 4.9km depth

Headrace and Access Tunnels:
- Headrace Tunnels

5x 7.9km; up to 11.6m inner
profile

- Bunji Access Tunnel (possibility for
later upgrade to a public road tunnel)

7.6km; clearance profile
9.7m (W) x 7.05m (H)

- Access Adits to HRT tunnels

5 pcs; in total 5.6km

- přístupový tunel Bunji (později
možná přestavba na silniční tunel)

7,6 km se světlými rozměry
9,7 m (š) x 7,05 m (v)

- přístupové štoly k přivaděčům

5 ks v celkové délce 5,6 km

- Ventilation Tunnels

3 pcs; in total 2.7km

- vzduchotechnické tunely

3 ks v celkové délce 2,7 km

- Service Tunnels

2 pcs; in total 0.5km

- obslužné tunely

2 ks v celkové délce 0,5 km

- Surge Shafts

5x 125m depth; 18m dia.

- vyrovnávací šachty

5 ks 125 m hlubokých
o průměru 18 m

Dam Site:

Staveniště u přehrady:
- obchvatové tunely a pomocná
hydrocentrála

2 ks v celkové délce 2,1 km

- odpadní tunely

6 ks v celkové délce 0,2 km

- vtoková šachta

137 m hloubka

- přístupové a energetické šachty

3 ks v celkové hloubce 0,5 km

- přístupové štoly

9 ks v celkové délce 3,8 km

• financování rozsáhlého projektu;
• a v neposlední řadě hledisko terorismu a bezpečnosti.
Investorem projektu je WAPDA – pákistánský úřad pro rozvoj
vodního a energetického hospodářství [3]. Projekt je součástí programu rozvoje národních energetických zdrojů, který má za účel
zlepšit současnou trýznivou situaci s nedostatkem elektrické energie na pákistánském trhu. Projekt podzemní hydroelektrárny Bunji
byl představen již v 80. letech minulého století v rámci tzv.
Investiční studie Monenco. V roce 2001 byl projekt zařazen do
programu WAPDA „Vize 2025“.
Projekt prošel řadou projekčních fází a v současnosti se nachází
ve stupni ukončeného projektu pro výběr dodavatele [1], který byl
připraven sdružením společností BCJV pod vedením anglické
firmy Mott MacDonald UK. Dalšími partnery uskupení jsou následující společnosti – francouzská Sogreah Consultants, japonská
Nippon Koei, pákistánská pobočka Mott MacDonald a pákistánská
společnost Development & Management Consultants. Návrh podzemních objektů byl rozdělen následně – kaverny hydrocentrály,
přístupový tunel Bunji, vysokotlaké tunely a šachty, vodní, přístupové, energetické a další tunely v oblastech podzemní hydrocentrály a přehrady provedla společnost Mott MacDonald; návrh pěti
hlavních přivaděčů a vyrovnávacích šachet provedla společnost
Nippon Koei.

- Diversion Tunnels (including an
Auxiliary Powerhouse)

2 pcs; in total 2.1km

- Draft Tunnels

6 pcs; in total 0.2km

- Intake Shaft

137m depth

- Access and Power Shafts

3 pcs; in total 0.5km depth

- Access Adits

9 pcs; in total 3.8km

• A colony for approximately 10,000 inhabitants which includes hospital, fire and police stations, schools, a theatre,
a mosque, a shopping centre, a sport complex, a post office, a bank, petrol stations, etc.;
• New access roads and several bridges cross the Indus River.
The construction of the project will face many challenges,
for example:
• excavation of headrace tunnels through the Main Mantle
Thrust (MMT);
• construction of transmission lines over long distances;
• siltation of the water reservoir;
• extensive abrasion of the turbines;
• poor infrastructure and access roads;
• funding of this large project;
• and last but not least terrorism and safety concerns.
The Water and Power Development Authority of Pakistan
(WAPDA) is developing the Bunji Hydropower Project as
part of the programme for the development of national power
generation resources in order to tackle energy crisis and meet
the continuing growth in demand for power. The Bunji
Hydropower Project was initially identified in the Monenco
Ranking and Inventory study in the 1980s. In 2001, the
Project was included in the WAPDA “Vision 2025” programme.
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The project to date has undergone various design phases.
The latest, tender design [1], was prepared by a joint venture of Mott MacDonald UK Ltd., Sogreah Consultants
(France), Nippon Koei Co. Ltd. (Japan), Mott MacDonald
Pakistan Ltd. and Development & Management Consultants
(Pakistan). The joint venture is known as Bunji Consultants
Joint Venture (BCJV). The design of underground structures
was appointed as follows – the caverns of powerhouse complex, the Bunji access tunnel, high pressure shafts and tunnels, water, access, power and other types of tunnels at the
underground powerhouse complex and at the dam site was
carried out by Mott MacDonald; the design of headrace tunnels and surge shafts was provided by Nippon Koei.
4 GEOLOGICAL CONDITIONS

Obr. 5 Kontakt Indické a Euroasijské kontinentální desky s vyznačením místa
projektu
Fig. 5 Collision of Indian and Eurasian plates, project location highlighted

4 GEOLOGICKÉ POMĚRY

Severní Pákistán je místem kolize kontinentálních desek, kde se
Indická kontinentální deska podsouvá severním směrem pod
Euroasijskou kontinentální desku průměrnou rychlostí 2 až 4 cm za
rok. Napříč lokalitou projektu prochází jedno z hlavních poruchových pásem, tzv. Main Mantle Thrust (MMT). Jedná se o hranici
mezi Indickou kontinentální deskou a původním řetězcem sopečných ostrovů následně vtlačených mezi kontinentální desky, tzv.
Kohistan Island Arc (obr. 5). Oblast je seizmicky aktivní, přičemž
řada zemětřesení se odehrála v nedávné minulosti.
V oblasti projektu se nacházejí dvě stratigrafické jednotky –
Iskere ruly na východě a Kamila amfibolity na západě, které jsou
od sebe vzájemně oddělené severojižně probíhajícím poruchovým

The Northern Area of Pakistan is a place of collision of tectonic plates where the Indian tectonic plate subducts in the
northern direction below the Eurasian tectonic plate. The
speed of subduction ranges between 2 and 4 cm per year. The
MMT, a major regional fault, crosses the project location and
represents the tectonic boundary between the Indian plate and
former chain of volcanic islands squeezed between the continental plates, the so called Kohistan Island Arc (Fig. 5). The
project area is seismically active with number of earthquakes
experienced in the recent past.
The geology of the project consists mainly of two stratigraphic series, namely Iskere Gneisses to the east and Kamila
Amphibolites to the west that are separated by the north-south
trending MMT zone. It is estimated that the MMT zone is
approximately 1.5km wide at the location of headrace tunnels crossing. Rock mass quality is expected to be from good to
excellent in both of the above mentioned stratigraphic units.
On the contrary, very difficult rock mass conditions for tunnel excavation are expected within the MMT zone (refer to
Section 6 Headrace Tunnels). A schematic geological longitudinal section of the headrace tunnels is shown in Fig. 6.
5 CAVERNS AT POWERHOUSE COMPLEX

An underground powerhouse is proposed to be located
on the left bank of the Indus River approximately 5km

Obr. 6 Schematický podélný geologický řez v místě hlavních přivaděčů s uvedením nadmořské výšky na svislé ose, přehrada (východ) v levé části a podzemní
hydrocentrála (západ) v pravé části: 1 – hlavní vodní přivaděče, 2 – kaverny podzemní hydrocentrály, 3 – vpusť, 4 – vodní rezervoár, 5 – hloubené koryto pro
odvod vody, 6 – vyrovnávací šachty
Fig. 6 Schematic geological longitudinal section of headrace tunnels, elevation on vertical axis, dam site (east) on the left and powerhouse complex (west) on
the right: 1 – headrace tunnels, 2 – caverns of powerhouse complex, 3 – intake, 4 – water reservoir, 5 – tailrace channel, 6 – surge shafts
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downstream of its confluence
with the Gilgit River (Fig. 7)
and some 400m below the surface. The complex consists of
two large caverns - the machine
hall (powerhouse cavern) and
the transformer cavern. These
caverns are joined by connecting
water, access, and power tunnels
and shafts with a total length of
22km (Table 2). The design of
the caverns and adjacent underground openings was provided by
Mott MacDonald, the member of
BCJV joint venture.
The finished powerhouse
cavern will be 560m long, 28m
wide and 61m high and will
contain twenty hydroelectric
Obr. 7 Lokalita podzemní hydrocentrály na levém břehu řeky Indus, vyznačena červeně
turbines, generators and anFig. 7 Location of the underground powerhouse complex on the left bank of the Indus River, shown in red
cillary equipment, as well as
two control and service buildpásmem MMT dosahujícím šířky přibližně 1,5 km. Zatímco kvaliings. The adjacent transformer cavern, located 30m downta horninového masivu je poměrně dobrá až vynikající v obou výše
stream of the powerhouse cavern, will be 560x18x30m
zmíněných jednotkách, tak v poruchovém pásmu MMT se naopak
(L x W x H).
očekávají velice nepříznivé podmínky pro ražbu (viz část 6 Hlavní
The arrangement of the underground caverns of the
vodní přivaděče). Schematický podélný geologický řez hlavních
powerhouse
complex is governed by the following factors:
přivaděčů je zobrazen na obr. 6.
• The surge shafts are located as far downstream as possible
towards the powerhouse complex in such a way to
5 KAVERNY V PODZEMNÍM KOMPLEXU
allow
their construction within sound rock mass and to conHYDROCENTRÁLY
tain the upsurge within the confines of the shaft.
Podzemní hydrocentrála bude umístěna ve skalním masivu
• The configuration of the vertical high pressure shafts
v hloubce 400 m pod povrchem. Místo stavby se nachází na levém
and horizontal high pressure tunnels is derived from
břehu řeky Indus ve vzdálenosti 5 km po soutoku s řekou Gilgit
technical and hydraulic requirements.
(obr. 7). Komplex podzemní hydrocentrály bude mimo jiné obsa•
The powerhouse cavern is as far downstream as possibhovat dvě kaverny – hlavní turbínovou kavernu a kavernu pro trale whilst maintaining adequate rock cover to the crown.
fostanici. V blízkosti kaveren bude vybudována soustava vodních,
The elevation of the powerhouse is related to the need
přístupových a energetických tunelů a šachet v celkové délce
of maintaining adequate submergence to the turbines.
22 km (tab. 2). Návrh kaveren a přilehlých podzemních objektů
• Installation and maintenance are facilitated by the proprovedla společnost Mott MacDonald, člen uskupení BCJV.
vision of two full size access tunnels serving three sepaHlavní turbínová kaverna bude 560 m dlouhá, 28 m široká
rate loading and assembly bay areas.
a 61 m vysoká a pojme dvacet turbín, generátory a pomocná zaří• Optimisation of the number of generating units in the
zení. V kaverně dále budou umístěny dvě budovy pro obsluhu hydrocentrály. Sousedící kaverna pro trafostanici, která je situována ve
powerhouse.
vzdálenosti 30 m od turbínové kaverny, bude mít celkové rozměry
The numerical analysis with the usage of Phase2 - specia560x18x30 m (d x š x v).
lised 2D modelling software - was carried out for the
Současné uspořádání podzemních kaveren je dáno zejména
caverns of the powerhouse complex. The analysis takes into
následujícími faktory:
account the assumed sequence of excavation stages and rock
• Umístění vyrovnávacích šachet co nejblíže k podzemní hydsupport installations. UnWedge software was used for the
rocentrále, ale zároveň tak, aby byly raženy v relativně zdracalculation of stability of rock wedges around the caverns.
vém horninovém masivu s dostatečným nadložím pro zajištěThe project is located in the seismic active region where
ní přenosu tlakových sil od rázových vln vznikajících při
earthquakes are relatively common events. The underground
náhlém uzavření turbín.
structures are not too sensitive to seismic activity. However,
• Konfigurace svislých vysokotlakových šachet a vysoseismic accelerations can reduce the stability of wedges forkotlakých přivaděčů v blízkosti hydrocentrály v závislosti na
med by discontinuities in the rock in large-span caverns.
hydraulických a technických požadavcích.
The effects of seismic events have been assessed.
• Umístění hlavní turbínové kaverny co možná nejdále po toku
The underground powerhouse complex has been modelled
vody, ale stále s náležitým nadložím. Výškové umístění hydusing a range of parameters and the results suggest that the
rocentrály je mimo jiné dáno adekvátním ponorem turbín.
complex should be stable according to the current design
• Dva nezávislé přístupové tunely vedoucí ke třem překládkovým
over the full range of expected conditions. The cross section
místům pro instalování a údržbu strojních a technických zařízení.
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Obr. 8 Příčný řez kavernami podzemní hydrocentrály: 1 – hlavní turbínová kaverna, 2 – kaverna pro trafostanici, 3 – vysokotlaké přivaděče vody, 4 – odtokové
tunely, 5 – energetické štoly, 6 – přístupové tunely, 7 – nosníky jeřábové dráhy, 8 – stříkaný drátkobeton 200 mm, 9 – předpjaté pramencové kotvy 19x0,6 (15
mm), dl. 15 m, 10 – horninové kotvy ∅ 32 mm, dl. 7,5 m
Fig. 8 Cross section through the caverns of the underground powerhouse complex: 1 – powerhouse cavern, 2 – transformer cavern, 3 – high pressure water
tunnels, 4 – tailrace tunnels, 5 – power adits, 6 – access tunnels, 7 – crane support beams, 8 – steel fibre reinforced shotcrete 200mm, 9 – multistrand pre-stressed anchors 19x0,6 (15mm), 15m long, 10 – rockbolts dia. 32mm, length 7,5m

• Optimalizace počtu turbín.
Statický výpočet kaveren podzemního komplexu byl proveden
pomocí programu Phase2 – 2D. Výpočet zohledňuje předpokládaný postup ražeb a aplikace výztuže výrubu. Stabilita horninových
klínů byla posouzena programem UnWedge. Lokalita stavby patří
k seizmicky aktivním oblastem s častým výskytem zemětřesení.
Přestože podzemní objekty nejsou příliš náchylné na seizmické
projevy, může seizmické zrychlení snížit stabilitu horninových
bloků v podzemních objektech s velkým rozpětím. Proto byl vliv
seizmicity zahrnut do výpočtu stability podzemních kaveren.
Statický výpočet ukázal, že komplex kaveren bude stabilní podle
současného návrhu i při uvážení horninových parametrů v plném
rozsahu jejich očekávaných hodnot. Na obr. 8 je uveden příčný řez
kavernami s vyznačením výztuží. Vzhledem k nedostatečnému geotechnickému průzkumu v dané fázi projektu je však nutné, aby
v dalším projekčním stupni byly optimalizovány zejména:
• orientace kaveren s uvážením napětí in-situ (nebyla změřena
v době projektu);
• tvar výrubu kaveren;
• výztuž výrubu.
Dále je nutné doplnit nebo potvrdit znalosti zejména o:
• kvalitě horninového masivu zahrnující vzdálenost a orientaci
ploch nespojitosti v úrovni kaveren, výskyt podzemní vody;
• velikosti a orientaci in-situ napětí;
• postupu ražeb kaveren.
Pod klenbou každé kaverny budou umístěny jeřáby pro manipulaci se soustrojími. Největší možná zatížení budou představovat
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through the caverns with indicative rock support is shown in
Fig. 8.
Taking into consideration the incomplete geotechnical
survey, further design stages of the caverns should optimize
the following:
• orientation of the caverns in consideration of actual insitu stresses (not measured before the completion of
tender design);
• shape of the caverns openings;
• rock support.
Most importantly the following should be completed or
confirmed:
• rock mass quality including discontinuity spacing and
orientation at the caverns’ level, underground water;
• in-situ stress levels and orientation;
• excavation sequence of both caverns.
The cranes are located at the top of each cavern. The main
cranes in the powerhouse cavern are sized to lift the heaviest component which will be the generator rotor. A pair of
cranes operating in tandem via a lifting beam with 750t lifting capacity will be required. The crane rails will be supported by concrete corbels anchored to the rock face of the
cavern using multistrand pre-stressed anchors. The anchors
consist of 19x 0.6 (15mm) strands and are to be 15m long.
6 HEADRACE TUNNELS

Five headrace tunnels, each approximately 7.9km long,
will convey water from the dam site to the underground
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rotory generátorů. Z toho důvodu budou v hlavní kaverně instalovány dva jeřáby, každý o nosnosti 750 tun. Jeřábové dráhy budou
umístěny na železobetonových nosnících, ukotvených do horninového masivu pomocí 15 m dlouhých předpjatých pramencových
kotev – 19x0,6 (15 mm).
6 HLAVNÍ VODNÍ PŘIVADĚČE

powerhouse (Fig. 10). The design flow is 1,900m³/s in total.
Excavation of the headrace tunnels will pass below the
Sarkund Ridge and unavoidably through the MMT zone.
The proposed number of headrace tunnels, and their cross
section profiles have been selected after consideration of
hydraulic criteria, difficulty of excavation through the MMT
zone and economical aspects. The design of headrace tunnels was provided by Nippon Koei, the member of BCJV
joint venture.
The desirable shape and diameter of the tunnels have been
determined after the consideration of the complexity of the
excavation through the MMT zone, magnitude of predicted
deformation and load capacity of rock support. The headrace tunnels will be of 11.6m internal diameter, horseshoe
shape profile with inclined walls and supported by sprayed
concrete, rockbolts and wiremesh if necessary in the sections outside of the MMT zone, i.e. for the majority of their
length. However, the shape of the tunnels will change to circular with reduced internal diameter to 9m for approximately 1.5km long section which passes through the MMT zone.
The rock support will include special yielding elements and
final massive reinforced cast in-situ concrete lining in the
section through the MMT zone.
Excavation through the MMT zone will be associated with
difficult and challenging rock mass conditions which could
include, either singly or in combination, features such as

Pět tunelů, každý délky 7,9 km, bude přivádět vodu z přehrady
k podzemní hydrocentrále (obr. 10). Celkový návrhový průtok
tunelů činí 1900 m³/s. Ražby těchto tunelů povedou pod pohořím
Sarkund a nevyhnutelně budou muset překonat hlavní poruchové
pásmo MMT. Počet tunelů a jejich tvar byly optimalizovány tak,
aby zohlednily hydraulická kritéria, obtížnost ražby přes poruchové pásmo a ekonomická hlediska. Návrh hlavních vodních přivaděčů provedla společnost Nippon Koei, člen uskupení BCJV.
Obtížnost ražby tunelů přes poruchové pásmo, velikost očekávaných deformací a únosnost výztuže výrubu byly vzaty v úvahu
při stanovení tvaru a maximálního průměru příčného profilu.
Mimo poruchové pásmo MMT, tj. z větší části ražeb, budou tunely podkovovitého tvaru s šikmými stojkami s vnitřním průměrem
11,6 m a budou vystrojeny kombinací stříkaného betonu, svorníků a případně ocelových sítí. V úseku dlouhém 1,5 km vedoucím
přes poruchové pásmo budou tunely raženy ve zmenšeném kruhovém profilu o průměru 9 m a budou opatřeny speciální stlačitelnou výztuží a posléze definitivním masivním železobetonovým ostěním.
Ražba tunelů přes poruchové pásmo
bude vysoce náročná a může zahrnovat
úseky s vysoce podrcenou horninou
s možným výskytem jílů ve výplních diskontinuit, úseky se zvýšenými přítoky podzemní vody do výrubu, bobtnání horninového masivu, výrazné deformace výrubu,
vysoká napětí in-situ s možností výrazně
vyšších horizontálních napětí v poměru ke
svislým a kombinaci výše uvedených jevů.
Z důvodů vysokých napětí in-situ a špatné
kvalitě horninového masivu se očekává
výskyt silně tlačivých hornin v úsecích
poruchového pásma. Jedná se o významný
vývoj deformací a nárůst zatížení na tunelové ostění z dlouhodobého hlediska.
Naopak v kvalitním horninovém masivu
s vysokou pevností může při vysokém
nadloží docházet k násilnému odprýskávání horniny do výrubu. Mocnost nadloží
tunelů dosahuje až 2,2 km.
Tunely ražené přes poruchové pásmo
budou opatřeny výztuží umožňující deformaci až 700 mm v příčném směru. Jedná se
zejména o speciální stlačitelné ocelové
prvky (LSC, [4]) vložené do záměrně ponechaných systematických podélných štěrbin
v ostění ze stříkaného betonu a dále
o ocelové TH rámy, které budou spojeny
třmeny umožňujícími prokluz při dosažení
určité síly. Tunelové ostění bylo dimenzováno metodou opěrných napětí. Příčný řez
Obr. 9 Příčný řez hlavním přivaděčem v místě průchodu poruchovým pásmem MMT: 1 – samozávrtné
kotvy pr. 32 mm a dl. 14 m, 2 – TH ocelové výztužné rámy s prokluznými spoji (16 ks), 3 – vrstvy stříkatunelem pro úsek ražeb vedoucích přes
ného drátkobetonu, 4 – deformační tolerance 0,7 m, 5 – železobetonové definitivní ostění C30 tl. 1,0 m
poruchové pásmo je uveden na obr. 9.
Fig. 9 Headrace tunnel cross section through the MMT zone: 1 – self-drilling rockbolts dia. 32mm,
Velikost maximální radiální deformace
length 14m, 2 – TH steel arches with yielding joints (16 pcs), 3 – layers of steel fibre reinforced shotcrete, 4 – deformation allowance 0.7m, 5 – reinforced cast in-situ lining C30, th. 1.0m
byla předběžně stanovena na základě

93

22. ročník - č. 4/2013

1

zkušenosti z ražeb tunelů v obdobných podmínkách – tunel Hida
a Gotthardský bázový tunel. Průzkumná štola a přístupový tunel
Bunji poskytnou více informací o kvalitě horninového masivu,
podmínkách ražby v poruchovém pásmu a umožní upřesnit očekávané deformace.
Další obtíže budou provázet ražbu tunelů v místech s vysokým
nadložím, kde se předpokládá vysoká teplota horninového masivu, cca 50 ºC. Nutností bude zavedení vysokokapacitního ventilačního systému s chladicími jednotkami. Za tím účelem budou
vyraženy tři pomocné vzduchotechnické tunely.
Po celou dobu životnosti projektu bude existovat možnost
výrazných posunů horniny v poruchovém pásmu. Na základě
zkušeností z poruch tunelů v důsledku výrazných deformací
podél tektonických zlomů – železniční tunel Inatori a vodní
tunel Claremont – a s ohledem na specifika projektu Bunji byla
přijata následující opatření pro hlavní přivaděče v úsecích
vedoucích přes poruchové pásmo:
• instalace masivního železobetonového ostění tloušťky 1 m;
• umístění konstrukčních spár na každých 6 m délky tunelů
tak, aby byl umožněn případný příčný posun ostění;
• zajištění přídavného přístupu k vodním přivaděčům – tunel
Bunji a přístupové šachty u objektu vpusti – pro případ nutnosti provedení významných oprav na přivaděčích a možné
následné instalace ocelového potrubí.
7 PŘÍSTUPOVÝ TUNEL BUNJI

Přístupový tunel Bunji, který bude vyražen v předstihu před ražbou hlavních přivaděčů, propojí budoucí podzemní hydrocentrálu
a přehradu. Tunel zároveň poskytne přídavný přístup k pěti hlavním přivaděčům a umožní urychlení jejich výstavby. Předpokládá
se, že ražba hlavních přivaděčů a přístupového tunelu bude probíhat současně na přibližně 25 čelbách po dobu přibližně 10 let.
Přístupový tunel nejenže bude sloužit pro urychlení ražeb přivaděčů a pro jejich pozdější údržbu, ale je zároveň projektován
tak, aby v úsecích mimo poruchové pásmo MMT byla možná jeho
budoucí přestavba na silniční tunel, tzv. Sarkund tunel. Pro účely
stavby hydroelektrárny bude přístupový tunel v úseku vedoucím
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highly fractured rock, possibly with extensive soft infilling,
high water inflows, swelling ground, high deformations and
high in-situ stresses, including the possibly of high horizontal stresses in comparison with vertical. Squeezing ground,
which could result in significant deformation and increase
the load on rock support in the long term, is expected within
the MMT zone because of high in-situ stresses and poor
rock mass quality. On the contrary, rock bursting is anticipated in brittle hard rock where the overburden is very high.
The overburden of headrace tunnels reaches up to 2.2km.
The tunnels going to be excavated through the MMT zone
will be reinforced with yielding rock support allowing radial deformation up to 700mm. The yielding support includes
special squeezable steel elements (lining stress controller
LSC, [4]) installed into intentionally left longitudinal slots
in shotcrete lining and further steel TH arches with joints
allowing for controlled slippage when certain force is reached. The rock support of the tunnels was analysed by the
convergence confinement method. Refer to Fig. 9 for headrace tunnel cross section through the MMT zone.
Magnitude of the maximum radial deformation was preliminary set based on data from comparable projects – Hida
Tunnel and Gotthard Base Tunnel. Excavation of the exploratory adit and the Bunji access tunnel will provide more
information on rock mass quality, conditions for the excavation of the headrace tunnels through the MMT zone and
confirm expected deformations.
Further difficulties are expected during the construction
of the tunnels with very high overburden where high temperature up to 50ºC can be encountered. A high capacity ventilation system with cooling devices will be required. Three
ventilation tunnels are planned to be excavated to improve
ventilation system.
There exists the possibility of significant displacement
within rock mass in the MMT zone for the whole project life
period. The following measures are provided for the headrace tunnels in the MMT zone with the reference to tunnels
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Obr. 10 Situace uspořádání podzemních objektů: 1 – hlavní vodní přivaděče, 2 – přístupový tunel Bunji, 3 – možný budoucí silniční tunel v úseku přes poruchové pásmo MMT, 4 – přístupové tunely, 5 – vzduchotechnický tunel, 6 – hloubené koryto pro odvod vody, 7 – jezero Sarkund, D1 – hlavní přehrada,
D2 – spodní přehrada, D3 – Burchi most přes řeku Indus, D4 – most přes koryto Mier Das Nullah, D5 – pomocná hydrocentrála, D6 – obchvatové tunely, D7
– objekt vpusti, P1 – hlavní turbínová kaverna, P2 – kaverna pro trafostanici, P3 – tunel a šachty pro umístění a ovládání vodních vrat, P4 – odtokové tunely,
P5 – energetické tunely, P6 – průzkumné štoly, A – kaverny, B – tunely pro vodu, C – přístupový tunel Bunji, D – trvalé přístupové tunely, E – dočasné přístupové tunely, F – energetické tunely
Fig. 10 Layout of underground openings: 1 – headrace tunnels, 2 – Bunji access tunnel, 3 – possible future road tunnel through the MMT, 4 – access tunnels,
5 – ventilation tunnel, 6 – tailrace channel, 7 – Sarkund Lake, D1 – main dam, D2 – tailwater dam, D3 – Burchi bridge cross the Indus River, D4 – bridge over
Mier Das Nullah, D5 – auxiliary powerhouse, D6 – diversion tunnels, D7 – intake, P1 – powerhouse cavern, P2 – transformer cavern, P3 – gate gallery and
shafts, P4 – tailrace tunnels, P5 – power tunnels, P6 – exploratory adits, A – caverns, B – water tunnels, C – Bunji access tunnel, D – permanent access
tunnels, E – temporary access tunnels, F – power tunnels

přes poruchové pásmo vyražen pouze v minimálním příčném profilu o vnitřním průměru 6,4 m. Pro případné budoucí zprovoznění silničního tunelu bude nutné dodatečně vyrazit přibližně 1,5 km
dlouhý tunelový úsek přes poruchové pásmo, a to v příčném uspořádání vyhovujícím požadavkům kladeným na silniční tunel.
Doprava v 7,6 km dlouhém silničním tunelu bude obousměrná
se dvěma dopravními pruhy. V úsecích mimo poruchové pásmo,
které budou opatřeny definitivou z litého betonu, jsou navržené
minimální vnitřní rozměry světlého profilu silničního tunelu
9,7 m šířka a 7,05 m výška (obr. 11). Maximální podélný sklon
tunelu je 5 %.
Tunel Bunji dále poskytne následující výhody:
• Jelikož bude vyražen v předstihu před stavbou hlavních přivaděčů, bude se vlastně jednat o průzkumný tunel. Jeho účelem je proto i získat lepší porozumění chování horninového
masivu při ražbách hlavních přivaděčů, a to zejména v úseku
vedoucím přes poruchové pásmo MMT.
• Poskytne trvalý dopravní přístup k přehradě bez ohledu na
nevyzpytatelné počasí a časté svahové sesuvy panující na stávající silnici Gilgit-Skardu.
• Umožní zkapacitnění ventilačního systému v průběhu ražeb
hlavních přivaděčů.
• V případě zvýšených vodních přítoků v průběhu ražeb hlavních přivaděčů může sloužit částečně jako odvodňovací
tunel.
• Umožní efektivnější ražbu hlavních přivaděčů z hlediska
časového harmonogramu a poskytne možnost soustředit
práce na úseky, které se ocitnou na kritické cestě.

where failures occurred due to fault displacement – Inatori
railway tunnel and Claremont water tunnel – and with respect to Bunji Project specificities:
• Installation of massive reinforced cast in-situ concrete
lining of 1m thickness;
• Construction joints provided at 6m intervals to mitigate
the damage of the reinforced concrete lining due to displacement;
• Provision of additional access to headrace tunnels –
Bunji access tunnel and access shafts at intake – in case
of the need for significant maintenance of the headrace
tunnels and possible consequent steel line installation.
7 BUNJI ACCESS TUNNEL

Bunji access tunnel will connect the powerhouse and dam
sites. The tunnel will be constructed before headrace tunnel
excavation and will provide additional access to five headrace tunnels in order to expedite their construction. It is
planned that the excavation of headrace tunnels and Bunji
access tunnel will take place from approximately 25 faces
and will last approximately 10 years.
In addition to the acceleration of headrace tunnels excavation and their later maintenance, the tunnel is designed in
the sections outside of the MMT zone to be possibly upgraded for a public road transport, so called Sarkund road tunnel. For project construction purposes the access tunnel will
be driven through the MMT zone only with a minimum
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Obr. 11 Schematický příčný profil přístupového a silničního tunelu: 1 – světlý profil 9,7
x 8,4 m (šířka x výška) přístupového tunelu Bunji v úseku mimo poruchové pásmo
a v místech, kde bude instalováno železobetonové sekundární ostění, 2 – průjezdný profil 6,5 x 4,8 m (šířka x výška) možného budoucího silničního tunelu
Fig. 11 Schematic cross section of access and road tunnel: 1 – inner cross section
9.7x8.4m (width x height) of Bunji access tunnel outside of the MMT zone and at locations where reinforced cast in-situ lining will be installed, 2 – clearance profile
6.5x4.8m (width x height) of possible future road tunnel

• Poskytne trvalý přídavný přístup k hlavním vodním přivaděčům v případě nutnosti významných oprav.
8 ZÁVĚR

Projekt podzemní hydrocentrály Bunji s kapacitou 7100 MW
představuje největší připravovaný energetický projekt
v Pákistánu. Celková odhadovaná cena stavby se zahrnutím
inflace činí 17,2 miliardy USD (cenová úroveň v roce 2010).
Předpokládaná doba výstavby se pohybuje kolem 15 let.
Z hlediska světového tunelářství se jedná o mimořádný projekt jak z pohledu rozsahu razicích prací – bezmála 80 km podzemních objektů, tak i skutečnosti, že stavba tunelů se bude
muset vypořádat s průchodem přes rozhraní kontinentálních
desek při výšce nadloží dosahujícího až 2,2 km.
Předpokladem úspěchu je mimo jiné i včasná realizace průzkumných štol přes poruchovou zónu MMT a v oblasti podzemní hydrocentrály. Odlehlost oblasti a nedostatečná infrastruktura
přinesou řadu dalších výzev.
ING. ARISTOTELIS CARAVANAS, arista@post.cz,
MOTT MACDONALD UK Ltd.
Recenzovali: Ing. Jaromír Zlámal, Ing. Karel Rössler

•

cross section profile of 6.4m inner diameter.
Additional approximately 1.5km long tunnel section
with a profile that meets general road tunnel requirements will have to be excavated through the MMT
zone in future in order to enable road tunnel opening.
The road tunnel will be 7.6km long with two traffic
lanes for bi-directional operation. The tunnel is designed with a minimum inner cross section of 9.7 x 7.05m
(width x height) in the sections outside of the MMT
zone and at locations where reinforced cast in-situ
lining will be installed (Fig. 11). The maximum longitudinal slope in the tunnel will be 5%.
The Bunji access tunnel provides the following
advantages:
• The construction of the tunnel precedes the construction of corresponding sections of the headrace tunnels and therefore it can be considered as
an exploratory tunnel. Its construction improves
the understanding of rock mass conditions and
behaviour during excavation of headrace tunnels,
especially through the MMT zone.
• Provides permanent access to the dam site
which would stay in operation regardless of
poor weather conditions and frequent landslides
on present Gilgit-Skardu road.
• Improves the ventilation system during headrace tunnels construction.
• Possibly function as the drain tunnel during the
headrace tunnel construction.
• Provides greater certainty in programming the
headrace tunnel works and ensure works can be
focused on the section that lie on the critical
path.
Provides additional permanent access to the headrace
tunnels in case of need of a significant maintenance.

8 CONCLUSION

The Bunji Hydropower Project with an installed capacity
of 7,100MW will be the largest hydropower project of
Pakistan. The total financial cost of the project is estimated
to be USD 17.2 billion inclusive of interest and cost escalation during construction (2010 price level). The overall construction period is planned to be approximately 15 years.
It is going to be a world class project not only because of
the extent of underground excavations – almost 80km of
underground openings – but also due to the fact the tunnels
must pass through boundary of continental plates with an
overburden reaching up to 2.2km.
Timely completion of exploratory adits through the MMT
zone and at the powerhouse complex is a condition for
success. Remoteness of the project location and insufficient
infrastructure bring further challenges.
ING. ARISTOTELIS CARAVANAS, arista@post.cz,
MOTT MACDONALD UK Ltd.

LITERATURA / REFERENCES
[1] Bunji Hydropower Project – Design Report, 2010
[2] LOWSON, A. R., HURAUT, J. P. Selection of the tailrace design for the Bunji Hydropower Project, Hydropower Tunnelling, 2010
[3] http://www.wapda.gov.pk
[4] SCHUBERT, W., MORITZ, B., PÖTTLER, R. Highly Deformable Shotcrete Lining –Design and Experience

96

22. ročník - č. 4/2013

FOTOREPORTÁŽ ZE STAVBY TUNELOVÉHO KOMPLEXU BLANKA
(STAV K 1. 11. 2013)

PICTURE REPORT FROM THE CONSTRUCTION OF BLANKA
COMPLEX OF TUNNELS (THE STATE AS OF 1. 11. 2013)

Obr. 1 Hrubé terénní úpravy budoucího parku a nadzemní část TGC1 (foto
Jakub Karlíček)
Fig. 1 General surface cutting for the future park and the TGS1 service centre superstructure (photo Jakub Karlíček)

Obr. 3 Amfiteátr u podchodu pod ulicí Milady Horákové na Prašném mostě
(foto Jakub Karlíček)
Fig. 3 Amphitheatre at the subway under Milady Horákové Street at Prašný
Most intersection (photo Jakub Karlíček)

Obr. 5 Zásypy na stropě podzemních garáží Letná (foto Jakub Karlíček)
Fig. 5 Backfill on the roof deck of Letná underground parking garages
(photo Jakub Karlíček)

Obr. 2 Obnovená jižní vozovka ulice Milady Horákové na Prašném mostě
(foto Jakub Karlíček)
Fig. 2 Reconstructed southern roadway in Milady Horákové Street at Prašný
Most intersection (photo Jakub Karlíček)

Obr. 4 Ulice Milady Horákové nad hloubenými tunely (foto Jakub Karlíček)
Fig. 4 Milady Horákové Street above cut-and-cover tunnels (photo Jakub
Karlíček)

Obr. 6 Pokládka tramvajové tratě v Troji a na novém Trojském mostě (foto
Jakub Karlíček)
Fig. 6 Laying tramway track in Troja and on the new Troja Bridge (photo
Jakub Karlíček)
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ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika pořádá společně s Českou silniční společností
dne 26. 2. 2014 již 18. odborný geotechnický seminář, který se uskuteční
v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3.

Hlavním tématem semináře budou

Úpravy zemin při zemních pracích na pozemních komunikacích
Odborným garantem semináře je Ing. Vítězslav Herle z ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika.
Seminář je určen především projektantům inženýrských a dopravních staveb, pracovníkům investorských organizací
a zhotovitelských stavebních firem, inženýrským geologům i geotechnickým specialistům. Seminář je zařazen
do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a bude hodnocen jedním kreditním bodem.
Součástí semináře bude doprovodná výstavka odborných firem.
Na semináři bude předneseno osm příspěvků včetně přednášek dvou významných zahraničních odborníků:
Soil treatment in Europe: development, last improvements, European standardization
(Úprava zemin v Evropě: vývoj, poslední inovace, zpracování evropské normy)
Daniel Puiatti, DPST Consulting, France
Experience with lime treated soils in Slovenia
(Zkušenosti s vápnem upravenými zeminami ve Slovinsku)
Ing. Ana Petkovšek, University of Lubljana, Slovenia
Pozvánky včetně závazných přihlášek budou rozesílány během ledna 2014. Více informací najdete na www.arcadis.cz

OZNÁMENÍ

Pozvánka na odborný seminář Olšanka 2014

ZE SVĚTA PODZEMNÍCH STAVEB / THE WORLD OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS
TUNEL BANCAREVO V SRBSKU
BANCAREVO TUNNEL IN SERBIA
In October 2013, the Czech company Subterra a. s. continued
to drive both tubes of the Bancarevo tunnel tubes in Serbia. As
of 21st October 2013, 485m of the top heading excavation and
430m of bench excavation was finished in the 700m long righthand (viewed in the direction of road chainage) tunnel tube. In
the left-hand tunnel tube, 110m of top heading and 40m of bench
excavation was finished till that date.
V říjnu 2013 pokračovala Subterra a. s. v ražbách obou dálničních tunelů Bancarevo z portálů umístěných na východním
výjezdovém portálu. V pravém tunelu PTT (ve směru staničení)
bylo k 21. 10. 2013 vyraženo 485 m kaloty a 430 m opěří
z celkové délky tunelu 700 m. Počátkem října byla v klenbě
tunelu zastižena geologická porucha, takže provizorní výztuž
Bretex byla instalována v osové vzdálenosti 0,75 m. Důležitá

byla skutečnost, že i v průběhu ražby v místě poruchy nepřekročily hodnoty konvergenčního měření požadované hodnoty.
V levém tunelu LTT bylo k 21. 10. 2013 vyraženo 110 m
v kalotě a 40 m na opěří. Na tomto tunelu se uskutečnila ražba
v geologickém prostředí bez zjevných poruch s instalováním
výztuže v krocích po 1,25 m.
Na vjezdovém západním portálu koncem října 2013 došlo k zajišťování a odtěžování stavební jámy, která byla nyní na úrovni
klenby kaloty tunelů. Byly hotovy podkladní betony základových
pasů hloubeného úseku a probíhaly zde již přípravné práce pro
betonáž definitivního ostění tunelových rour v tomto úseku.
Práce na východním výjezdovém portálu byly kompletně
dokončeny.
ING. JAN VINTERA, JVintera@subterra.cz, SUBTERRA a.s.

ČESKÝ ZÁSTUPCE VE FINÁLE INTERNATIONAL TUNNELLING AWARDS 2013
CZECH REPRESENTATIVE IN THE INTERNATIONAL TUNNELLING AWARDS FINALS
The Czech tunnelling community has reached another success
in the international tunnelling stage.
The ARCADIS-INSET consortium has broken through to the
shortlist of this year’s annual competition for world’s best tunnellers, the International Tunnelling Awards 2013, in the Ground
Investigation and Monitoring category.
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The consortium has been shortlisted owing to its contribution
regarding geotechnical monitoring for the 5th extension of
Prague metro Line A (Metro V.A) project.
Česká tunelářská komunita dosáhla dalšího úspěchu na mezinárodním tunelářském poli.

22. ročník - č. 4/2013
Sdružení ARCADIS-INSET se probojovalo do finálového
výběru (shortlistu) letošního ročníku soutěže o nejlepší tuneláře
světa „International Tunnelling Awards 2013“ v kategorii
„Ground Investigation and Monitoring“ (Geotechnický průzkum
a monitoring).
Sdružení se do finále probojovalo s příspěvkem o geotechnickém monitoringu na stavbě metra V.A v Praze.

Soutěž spolupořádá ITA-AITES (http://www.tunnel lin ga wards.com). Slavnostní setkání všech finalistů a vyhlášení vítězů za jednotlivé kategorie proběhne v Londýně 26. 11. 2013.
ING. TOMÁŠ EBERMANN, Ph.D.,
tomas.ebermann@gmail.com,
člen redakční rady časopisu Tunel

MOZAIKA ZE SVĚTA
Tunel pod Bosporem skutečností

Na přelomu října a listopadu 2013 byl dokončen mimořádný
projekt železničního tunelu pod Bosporem v Istanbulu.
Pomineme-li stanice, byly tunely pod evropskou (dl. 7,1 km)
a asijskou pevninou (dl. 5,1 km) raženy tunelovacími stroji.
Úsek pod Bosporem je sestaven z naplavovaných prvků. Bylo
jich jedenáct, deset délky 150 m a jeden délky 100 m. Vyráběly
se v průmyslovém přístavu ve Fenerbahce částečně v suchém
doku (základová deska a stěny). Pak byl suchý dok zaplaven,
plovoucí nedokončený prvek byl vytažen do jiné části přístavu,
kde byla vybetonována především stropní deska a provedeny
potřebné dokončovací práce.
Prvky byly ukládány a spojovány v zářezu vyhloubeném ve
dně úžiny v hloubce asi 60 m. Potápění segmentů se muselo
vypořádat s hydraulickými poměry v Bosporu – hned pod hladinou je silný proud teplé vody, která teče ze Středozemního do
Černého moře. Avšak o několik metrů hlouběji teče stejně silný
proud chladnější vody obráceným směrem. Proto byly prvky
spouštěny v poloze, kdy delší strana byla rovnoběžná se směrem
proudění vody, a teprve několik metrů nade dnem byly otočeny
o 90° do polohy rovnoběžné se zářezem ve dně.
Pro napojení podmořského tunelu na čtyři pevninské tunely
ražené štíty byly u břehů nasypány umělé ostrovy a v nich
vyhloubeny šachty.
Podmořský tunel je čtyřkolejný. Umožňuje maximální intenzitu místní dopravy podzemní drahou mezi evropskou a asijskou
částí Istanbulu. To byl jeden ze dvou hlavních důvodů celého
projektu. Místní obyvatelstvo bylo doposud odkázáno na dva
mosty trvale zahlcené automobily nebo na kapacitně nevyhovující lodní přívozy.
Druhý důvod je neméně důležitý – tunel umožní kontinuální
a kapacitní železniční dálkový provoz jak osobních, tak nákladních vlaků.
Je dobré připomenout, že jeden z prvních návrhů na vedení
železnice pod hladinou Bosporu zpracovali němečtí inženýři
v roce 1860. Navrhli podvodní viadukt, který by nesl ocelový
tubus železnice v hloubce asi 15 m pod hladinou. Pro velké technické obtíže nebyl návrh dále sledován.
Uvedením železničního tunelu do provozu se ale plány na
další zlepšení dopravního propojení obou částí Istanbulu nevyčerpaly. Bude zahájena stavba dalšího tunelu, tentokrát automobilového. Pro jeho ražbu byl postupně od října 2013 expedován
z výrobního závodu fy Herrenknecht ve Schwanau bentonitový
štít o průměru 13,6 m. Nový tunel bude mít vnitřní profil 12 m
se dvěma dvoupruhovými vozovkami nad sebou. Ražba bude
probíhat z asijského břehu a v nejnižším místě bude tunel asi
100 m pod hladinou.
Pozn.: mimo jiné zdroje autor příspěvku o tunelu pod
Bosporem čerpal také z časopisu Tunnel č. 6/2013.
Stavba nejdelšího norského železničního tunelu

Přípravnými pracemi byla zahájena v roce 2013 největší současná dopravní stavba v Norsku – nová 22 km dlouhá dvoukolejná železniční trať nazvaná Follo. Vede z města Ski, které je
významnou dopravní křižovatkou, do norského hlavního města

Oslo a její součástí bude nejdelší norský železniční tunel délky
19,5 km. Jeho dva jednokolejné tunely budou razit čtyři stroje
TBM a spojovací chodby tunelů budou po 500 m. Trať Follo je
navržena na maximální rychlost 250 km/h a její dokončení se
plánuje v roce 2020.
Významné ocenění Dr.-Ing. E.h. Martina Herrenknechta

Prestižní ocenění Deutsche Gründerpreis 2013 v kategorii
Životní dílo obdržel 25. června 2013 dr. Martin Herrenknecht.
Do češtiny lze název této ceny přeložit jako Německá zakladatelská cena, z čehož vyplývá, že je udělována těm podnikatelským osobnostem, které založily a mimořádným způsobem rozvinuly nějaký podnik. Její udělení dr. Herrenknechtovi bylo určitě správné, když si uvědomíme dnešní světové postavení firmy
Herrenknecht AG v tunelářském byznysu i to, že firma zaměstnává okolo 5000 pracovníků.
Katar plánuje současné nasazení šestadvaceti
tunelovacích strojů

Katar je velmi malá středněvýchodní země. Nicméně, jak to
v této oblasti je obvyklé, je sice malá, ale velmi bohatá. Ropa
a bohatství jdou ruku v ruce. Zřejmě proto Katar získal pořadatelství mistrovství světa ve fotbale v roce 2022. Důsledkem této
skutečnosti je megalomanský projekt výstavby metra v hlavním
městě Dohá. V první fázi, která má být hotová do zmíněného
mistrovství, bude 59 km tří dvoutrubních tras metra razit až 26
tunelovacích strojů současně. Ražby budou probíhat ve vápencích, jílovcích a částečně i v břidlicích, přičemž tato souvrství
mají být jen málo tektonicky porušená. Geotechnická znalost
prostředí je však nízká a lze očekávat i krasové jevy.
Po dokončení celého systému metra, které se předpokládá
v roce 2026, bude délka jeho tras 226 km a počet stanic dosáhne 96.
Podzemní rozšíření hlavního ženevského železničního
nádraží Cornavin

V červnu 2013 přijaly švýcarské úřady na vládní úrovni doporučení expertů, že nejlepším řešením pro rozšíření železničního
nádraží Cornavin v centru Ženevy je podzemní varianta. V první
fázi by mělo být vybudováno nástupiště a dvě koleje pro vlaky,
které přijíždějí od Lausanne a pokračují na ženevské letiště.
Později by přibyly v podzemí také dvě koleje s nástupištěm pro
regionální dopravu. Referendum o tomto projektu za 920 milionů eur proběhne v roce 2014.
Návrh, dimenzování a výroba prefabrikovaných
betonových segmentů vyztužených ocelovými vlákny

Stejnojmenné doporučení zpracovala pracovní skupina francouzské tunelářské asociace AFTES pod vedením Pascala
Guedona (Arcadis). Doporučení je publikováno v červencovosrpnovém vydání časopisu Tunnels et Espace Souterrain, který
již delší dobu vychází ve francouzsko-anglické mutaci.
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Kolejový svršek a spodek v tunelech

Další doporučení AFTES zpracované pod vedením Jean-Marc
Potiera (SNBPE) týkající se projektování a provádění kolejí
v tunelech vyšlo v květnovo-červnovém čísle časopisu Tunnels
et Espace Souterrain.
Tunel Bosruck

Druhá dvoupruhová trouba tunelu Bosruck na rakouské dálnici A9 dlouhá 5,5 km byla proražena v srpnu 2011. Pak probíhala směrem od jižního portálu stavba definitivního ostění
a vybavení tunelu. Dokončení všech prací umožnilo zahájení
provozu v červenci 2013. Jde zatím o provoz obousměrný, protože první tunelová trouba musí projít rekonstrukcí, při které
vznikne 5 bezpečnostních zálivů a 11 propojek (z nich 5 bude
průjezdných). Součástí rekonstrukce bude také nové technologické vybavení. Ukončení rekonstrukce je naplánováno na rok
2015 a následně by v každé troubě měl být jednosměrný provoz.
Rekonstrukční práce v arlbergských tunelech

Rekonstrukční práce v arlbergském 10 km dlouhém dvoukolejném železničním tunelu skončily na konci roku 2010. Profil
tunelu byl zvětšen prohloubením dna a vybudováním pevné
jízdní dráhy pojízdné záchrannými vozidly. Realizováno bylo

osm únikových cest ze železničního do rovnoběžně vedeného
automobilového tunelu. V tom je provoz obousměrný a jeho bezpečnost má být zvýšena v letech 2014 až 2017. Vybudují se nové
únikové cesty do železničního tunelu, takže jejich vzdálenost se
sníží ze současných 1700 m na max. 500 m. Modernizací projde
v podstatě celé technologické vybavení tunelu, což si vyžádá
uzavření tunelu pro provoz minimálně ve dvou etapách.
Samozřejmě mimo zimní období.
Nejvýše položený tunel na světě

Peru trpí nevyrovnaným rozložením obyvatelstva a ne rovnoměrným rozvojem jednotlivých částí země. Stát se snaží
budováním dopravní infrastruktury napomoci rozvoji vnitrozemských oblastí a otevřít je i turistickému ruchu. Překážkou jsou
ovšem Andy, které musí překonat např. nová silnice mezi
Carhuaz, Chacas a San Luis. Na ní leží 1,38 km dlouhý tunel
v nadmořské výšce 4738 m n. m., který byl proražen v únoru
2013. Po dobudování 100 km dlouhé silnice, která zlepší také
přístup do národního parku Huascaron, se zkrátí cesta mezi výše
zmíněnými místy z devíti na dvě a půl hodiny.
ING. MILOSLAV NOVOTNÝ, novotny@ita-aites.cz,
CzTA ITA-AITES

ZPRÁVY Z TUNELÁŘSKÝCH KONFERENCÍ / NEWS FROM TUNNELLING CONFERENCES
TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 2/2013
TUNNEL AFTERNOON 2/2013
The second Tunnel Afternoon was held in Ostrava on 25th
September 2013. The topic comprised the rehabilitation of the
Jablunkov tunnel. The part dedicated to lectures took place in
the morning, on the grounds of the Civil Engineering Faculty
of the VŠB - Technical University of Ostrava. The event was
attended by over 70 participants from technical firms and
institutions. The opening lecture by Prof. Ing. Josef Aldorf,
DrSc. from the VŠB-TU Ostrava was focused on the causes of
the collapses that happened during the reconstruction of the
Jablunkov tunnel. The lecture by Ing. Pavel Ďurkáč (SUBTERRA a. s.) about the experience from the recovery of the
collapsed Jablunkov tunnel followed. The importance and
results of geotechnical monitoring conducted on this construction site were the topic of the lecture delivered by Ing. Ota

Obr. 1 Dopolední přednášková část
Fig. 1 The morning lectures
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Jandejsek (ARCADIS CZ a. s.). In the closing lecture, Ing. Jiří
Pechman (AMBERG Engineering Brno, a. s.) acquainted the
audience with the design for the Jablunkov tunnel reconstruction. At the end the attendees watched a film document about
the history and reconstruction of the Jablunkov tunnel. In the
afternoon, an excursion to the training gallery of the Paskov –
Staříč Mine took place. It is an underground educational facility for the training of miners and mine rescuers, where visitors
can get acquainted with individual mine workplaces, functional machines and facilities.
Tématem druhého tunelářského odpoledne, které se uskutečnilo 25. září 2013 v Ostravě, byla sanace tunelu Jablunkov.
Rekonstrukce tunelu, zahájená v roce 2007, byla doprovázena
řadou těžkostí a neočekávaných komplikací, došlo během ní ke
třem mimořádným událostem, které si vyžádaly přijetí řady specifických opatření a technologií pro zmáhání závalů a bezpečné
dokončení započaté rekonstrukce. V rámci tunelářského odpoledne proběhla v dopoledních hodinách v prostorách Stavební
fakulty VŠB-TU Ostrava přednášková část, které se zúčastnilo
přes 70 účastníků z odborných firem a institucí a cca 20 studentů Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Průběh přednášek řídil
prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. z VŠB-TU Ostrava, který po přivítání účastníků rovněž prezentoval úvodní přednášku této
odborné akce, zaměřenou na příčiny havárií, které nastaly při
rekonstrukci Jablunkovského tunelu. Následující přednáška
firmy SUBTERRA a. s., přednesená Ing. Pavlem Ďurkáčem,
byla věnována zkušenostem ze zmáhání závalů na stavbě
Jablunkovského tunelu. Významem a výsledky geotechnického
monitoringu na této stavbě se zabýval ve své přednášce Ing. Ota
Jandejsek (ARCADIS CZ a. s.). V závěrečné přednášce
Ing. Jiřího Pechmana (AMBERG Engineering Brno, a. s.) byli
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posluchači seznámeni s projektem rekonstrukce Jablunkovského tunelu. Na závěr této přednáškové části pak účastníci
zhlédli filmový dokument o historii a rekonstrukci Jablunkovského tunelu, který vznikl v rámci projektu OPVK „Inovace
studijního oboru geotechnika“ a který slouží, mimo jiné, na
katedře geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB-TU
Ostrava pro výuku studentů studijního oboru geotechnika.
V odpoledních hodinách proběhla exkurze. Původní návrh
exkurze – návštěva tunelu Jablunkov – se neuskutečnil, protože v době konání TO 2/2013 byl již tunel Jablunkov provozován a exkurze na tuto stavbu by tedy z důvodu nemožnosti přístupu do vlastního tunelu nebyla z hlediska tunelářského příliš
přínosná. Proto byla zvolena druhá varianta, která sice nesouvisela s tématem přednáškové části, ale přesto se setkala
s velkým zájmem a přilákala téměř 40 účastníků. Zájemci
o exkurzi byli dopraveni do nedaleké obce Staříč, kde je zřízena cvičná štola Dolu Paskov – Staříč. Jedná se o podpovrchovou výukovou štolu pro výcvik havířů a báňských
záchranářů, v níž mají návštěvníci možnost seznámit se
s jednotlivými důlními pracovišti, funkčními stroji a zařízeními. Průvodci poskytli zajímavý odborný výklad a odpovídali na dotazy účastníků, kteří si mohli na vlastní kůži
alespoň částečně vyzkoušet náročný pohyb horníků ve stísněných prostorách hlubinného dolu. I když lokalita i zaměření
exkurze byly odlišné od tématu tunelářského odpoledne, lze se
podle reakcí účastníků domnívat, že byla exkurze přínosná
a zajímavá, k její aktuálnosti jistě přispěla i v médiích prezentovaná nejistá budoucnost hornictví na Ostravsku, plánované

Obr. 2 Exkurze do cvičné štoly dolu Paskov – Staříč
Obr. 2 The excursion to the training gallery of the Paskov – Staříč Mine

uzavření těžby na Dole Paskov a s tím spojená i nejistá
budoucnost této výukové štoly.
Prezentace přednesené na TO 2/13 lze vyhledat na www.itaaites.cz.
DOC. RNDr. EVA HRUBEŠOVÁ, Ph.D.,
eva.hrubesova@vsb.cz, VŠB TU-OSTRAVA,
ING. MARKÉTA PRUŠKOVÁ, Ph.D.,
pruskova@ita-aites.cz, CzTA ITA-ATIES

62. GEOMECHANICKÉ KOLOKVIUM V SALCBURKU
62ND GEOMECHANICAL COLLOQUY IN SALZBURG
Many Czech tunnellers and geotechnicians regularly attend the
annual Geomechanical Colloquy, which is traditionally held in
October in Salzburg. The two-day meeting of the 62nd
Geomechanical Colloquy, which was opened by Prof. Wulf
Schubert, the chairman of the Austrian Geomechanical Society,
took place on Thursday the 10th October and Friday the 11th
October 2013. In addition, it was possible on Saturday the 12th
October 2013 to attend technical excursions to the Götschka and
Neumarkt tunnels on the fast highway S10 being under construction between Linz and the state border with the Czech Republic.
All lectures delivered at the colloquium are printed in issue
No. 5/2013 of Geomechanics and Tunnelling/Geomechanik und
Tunnelbau journal, which is published by the Austrian Geomechanical Society.
Tradiční setkání nejen rakouských tunelářů se konalo jako
každý rok v říjnu 2013 v Salcburku. Dvoudenní jednání 62.
Geomechanického kolokvia, které zahájil prof. Wulf Schubert,
předseda Rakouské geomechnické společnosti, proběhlo ve čtvrtek 10. a v pátek 11. října 2013. V sobotu 12. října 2013 byla
ještě možnost zúčastnit se odborné exkurze na dálniční tunely
Götschka a Neumarkt na rozestavěné rychlostní komunikaci S10
mezi Lincem a státní hranicí s Českou republikou.
62. GEOMECHANICKÉ KOLOKVIUM
Všechny přednášky přednesené na kolokviu, jejichž přehled
následuje, jsou otištěny v čísle 5/2013 časopisu Geomechanics
and Tunnelling/Geomechanik und Tunnelbau, který vydává
Rakouská geomechanická společnost.
1. blok přednášek – Tlakové vodní přivaděče

Měření deformací a dlouhodobé chování pasivně předepnutého ostění tlakových vodních přivaděčů projektu Niagara
(H. Krenn, M. Roner, M. Bauert, H. Wannenmachr)

Byl vyražen nový tunel, kterým je na existující vodní elektrárnu (byla budována v 19. století) přivedeno dalších 500 m3/sec.
Provozní tlak v nejnižším místě přivaděče dosahuje až 16 barů.
Dlouhodobá stabilita nevyztuženého betonového ostění je zajištěna pasivním předepnutím (tlaková injektáž mezi rubem ostění
a výrubem).
Dlouhodobé chování tlakových přivaděčů (R. Gerstner, E. Netzer, A. Vigl)
Tlakové přivaděče vodních elektráren v Alpách jsou navrhovány z hlediska dlouhodobé životnosti, ale některé vykazují
různá porušení ostění již po několika desetiletích provozu. To
vede k nutnosti provádění často rozsáhlých oprav. Příspěvek
uvádí přehled typických poruch ostění a způsob jejich oprav, což
je doloženo i několika příklady.
Tlakový přivaděč a odpadní tunel víceúčelového vodního díla
Bales v Etiopii (A. Vigl, R. Gerstner, F. Bartimoccia)
Vodní dílo vzniká v oblasti jezera Tana. Jeho součástí je skoro
20 km tunelů (nízkotlaký horní přivaděč a odpadní tunel)
a 270 m hluboká svislá tlaková šachta, která ústí do podzemní
elektrárny. Asi 17,5 km tunelů probíhá ve vulkanických málo
propustných horninách. Razí se pomocí TBM, tunely mají segmentové ostění. Nepropustnost ostění se zajišťovala podle potřeby injektáží. Segmenty s těsnícími prvky ve sparách se používaly v ostatních úsecích ražených EPBS. Vnitřní průměr tunelů je
7,20 m. Příspěvek obsahuje údaje o rychlosti ražeb a systému
injektáží.
Podrobný průzkum skutečného stavu tlakového přivadě če vodní elektrárny Bärenwerk před její rekonstrukcí
(M. Lumetzberger, C. Kitzler)
Příspěvek popisuje podrobný dvouletý průzkum tlakového přivaděče, který měl přinést podklady pro rozhodnutí, zda existující
tlakový přivaděč rekonstruovat, nebo zda bude výhodnější vyrazit nový. Výsledkem bylo rozhodnutí o ražbě nového přivaděče
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délky 3,275 km a průměru 3,60 m. Při ražbě se očekává zastižení krasových jevů a výskyt hornin s asbestem, což ovlivnilo konstrukci razicího stroje (TBM). Po zahájení ražby v dubnu 2013 se
denní postup z počátečních 20 m/den zvýšil až na max. 71 m/den.
Nový tlakový přivaděč vodní elektrárny Kaunertal – staveništní průzkum a koncept injektáží (P. Leblhuber, P. Bonapace)
Hlavní součástí nového přivaděče je 1,43 km dlouhý šikmý
tlakový tunel s vnitřním průměrem segmentového ostění 4,3 m.
Ražba se předpokládala pomocí TBM s řeznou hlavou
o průměru 5,54 m. Vědělo se, že svah není stabilní, proto bylo
nutné nejprve průzkumem určit polohu smykové plochy a šikmý
tlakový tunel trasovat v bezpečné vzdálenosti od ní. Pro ražbu
TBM a pro upřesnění zatížení segmentového ostění v horších
geotechnických podmínkách byly prováděny geofyzikální
i vrtné průzkumy. Z dolní montážní komory TBM se podařilo
provést rovnoběžně s osou šikmého tunelu jádrový vrt délky
347 m, obdobně se od konce horního přivaděče provedl šikmo
dolů jádrový vrt délky 197 m. Oba vrty přinesly informace
o nejvýznamnějších poruchových zónách. Při ražbě TBM se
ještě prováděly průzkumné vrty délky 40 m. Tyto průzkumy přinesly i potřebné údaje pro návrh injektáží skalního masivu
i kontaktní injektáž mezi ostěním a horou.
Konkurenceschopný projekt přečerpávací vodní elektrárny se
svislou tlakovou šachtou bez ocelové vystýlky (A. Schleiss)
Technologický pokrok umožňuje dnes dovrchní vrtání svislých
šachet až do 800 m délky. To vede k možnosti nahradit šikmé tlakové tunely svislými šachtami a v nich instalovat ostění ze železobetonu takové kvality, že není nutné aplikovat ocelovou
vystýlku. Příkladem je tlaková šachta na stavbě Nant de Drance
o průměru 7 m s ostěním z monolitického železobetonu tl. 40 cm.
2. blok přednášek – Speciální opatření při tunelování
v zeminách

Ochrana budov při ražbě tunelů pro rozšíření tras metra
v Římě (C. Kummerer)
Při stavbě trasy metra B1 v Římě bylo nutné zabránit nepřijatelnému sedání budov, pod kterými byly raženy tunely
o průměru 6,8 a 9,8 m. V nepříznivých hydrogeologických podmínkách se nejprve uvažovalo o tryskové injektáži, kterou by se
vytvořila zóna proinjektované zeminy, ve které by se tunely
razily. Tato koncepce byla nahrazena provedením kompenzačních injektáží, které se prováděly z osmi šachet. Jejich účinnost
byla před ražbami prokázána na dvou zkušebních polích.
Návrh a provádění prací speciálního zakládání pro hluboké
výkopy na stavbě metra v Soluni (Ch. Vrettos, G. Vassilakopoulou, D. Rizos)
Na nové trase metra v Soluni se staví 13 hloubených stanic se
středním nástupištěm. Stanice se hloubí až max. 35 m pod povrchem území v měkkých a vysoce nehomogenních zeminách pod
hladinou podzemní vody. Pro zlepšení vlastností zemin se používaly injektáže včetně tryskové. U některých stanic se musela
provést opatření proti vztlaku pomocí tahových mikropilot,
jejichž hlavy byly zavázány do základové desky stanice.
Zvládnutí křížení řady podzemních děl pomocí pilot průřezu D
(J. Cook, A. Nikolic)
Přestavba a nové využití území v centru Londýna u Tottenham
Court Road zahrnuje i nutnost vyřešit stavbu nových podzemních prostor (pasáže, podchody, nové eskalátorové tunely
a tunely Crossrail) a jejich křížení s existujícími stavbami včetně tunelů podzemní dráhy. Stísněné poměry si vyžádaly neobvyklé řešení – použití pilot tvaru seseknutého válce (průřez
podobný písmenu D).
Trasa metra U5 v Berlíně – komplikace projektování vyvolané
složitými geotechnickými podmínkami (J. Seegers, P. Erdmann,
J. Schmeiser)
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V současné době je ve výstavbě přibližně 2,2 km dlouhý úsek
trasy U5 v centru Berlína, který má propojit stávající stanici
Brandenburská brána s novu stanicí Berlínská radnice.
V nepříznivých geotechnických podmínkách trasa podchází
vodní kanál i řeku Sprévu a pokračuje pod třídou Unter den
Linden. Traťové tunely jsou raženy bentonitovým štítem. Ze tří
nových stanic jsou dvě hloubené – stanice Berlínská radnice
a Unter den Linden. Mezilehlá trojlodní stanice Museuminsel je
ražená NRTM ve zmrazené zemině. Na obou koncích stanice
byly pod ochranou podzemních stěn hloubky až 45 m provedeny šachty, jejichž dno se těsnilo tryskovou injektáží. Ze šachet se
instalovaly na délku stanice vodorovné trubky pro zmrazovací
médium.
Propojky v zeminách – zmrazování, zajištění segmentů a deformační monitoring segmentového ostění (A. Strauss,
S. Papakonstantinou)
Ve Švýcarsku u města Biel byla po třiceti letech plánování
zahájena v roce 2007 stavba východního automobilového
obchvatu. Ve velmi heterogenní zemině byly pomocí zeminového štítu o průměru 12,56 m vyraženy dva tunely délky 1000 m.
Propojky rozmístěné po 300 m byly raženy konvenčně,
u některých bylo nutné použít zmrazování. Segmentové ostění
bylo v místech, kde se zmrazovalo, podepřeno ocelovou konstrukcí, aby se zmenšily deformace vyvolané tlakem zmrazované
zvodnělé zeminy. Naměřené deformace se použily pro zpětnou
analýzu.
Speciální opatření v zeminách – zvláštní oblast konfliktů
v tunelových kontraktech (H. Gamjäger, J. Satina)
Mimořádné obtíže a vysoká úroveň rizik vznikají při tunelování v zeminách, ve formacích charakteru zemin a při přechodech ze skalních hornin do zemin nebo nehomogenních, porušených a nesoudržných hornin. Situaci ještě zhoršuje nízké nadloží nebo městská zástavba nad tunelem. Důležité je, aby takové
podmínky objevil průzkum a řešil projet, protože střet s nepředpokládanými geotechnickými podmínkami až při ražbě tunelu
vede ke sporům v rámci smluvních vztahů. Autoři se zamýšlejí
nad tím, co vše patří pod pojem „soft ground“ včetně hraničních
podmínek (přechod ze stabilních do nestabilních hornin) a jaké
jsou související úkoly průzkumu. Z hlediska možných rizik
a jejich vzájemného ovlivňování autoři při přednášce vtipně
uvedli, že nejhorší situace vznikne, když jsou rizika uspořádána
podle modelu nazvaného „švýcarský sýr“ (Schweizerkässe
model). Když totiž vzduchové bubliny, které představují jednotlivá rizika, se v náhodně za sebou poskládaných plátcích ementálu uspořádají tak, že vznikne průběžná díra, znamená to, že
všechna rizika se mohou projevit.
3. blok přednášek – Velké mezinárodní projekty

Podzemní zásobník na surovou naftu v Indii (S. K. Mohanty,
O. Sigl, F. Krenn, G. Höfe-Öllinger)
Indická správa strategických naftových rezerv zadala výstavbu dvou obřích podzemních zásobníků. První zásobník ve
Vishakhapatnamu sestává ze tří skladovacích kaveren o rozměrech 840 x 20 x 30 m, dvou kaveren o rozměrech 320 x 20 x 30 m
a dalších potřebných podzemních děl (přístupové a propojovací
tunely, vertikální šachty). Zásobník v Paduru má tři kaverny
o rozměrech 700 x 20 x 300 m, jednu kavernu 656 x 20 x 30 m
a příslušná další podzemní díla. Příspěvek se zabývá průzkumy
a jejich vyhodnocováním, návrhovými kritérii i pro dočasnou či
trvalou výstroj (kotvení), přípravou monitoringu a požadavky na
bezpečnost provádění.
Řízení kvality a geotechnický monitoring při tunelování metodou stříkaného betonového ostění (SCL) v zastavěném území ve
Spojeném království – stavba Crossrail, část C510 (M. Fischer,
A. Stärk, Ch. Evans)
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Stavba Crossrail v Londýně je v současnosti největší dopravní
stavbou v Evropě. Zahrnuje stavbu 118 km dlouhé příměstské
železnice z Maidenhead do Shenfieldu, jejímž jádrem je
2x21 km dlouhá tunelová trasa pod centrálním Londýnem. Části
stavby prováděné metodou ostění ze stříkaného betonu (SCL –
Sprayed Concrete Lining) podléhají přísnému systému zajištění
kvality a bezpečnosti i důslednému monitoringu. V rámci SCL
ražeb se používá metoda Lasershell, která je charakterizována
ukloněnou čelbou. Příspěvek informuje o dvou stanicích stavěných v centru Londýna – Liverpool street a Whitechapel. Pro
minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí byla na st.
Whitechapel postavena hala, která zakrývá hloubení stanice
včet ně doprovodných technologií (větrání, čerpání vody)
a slouží k manipulaci s různým materiálem včetně nakládání
rubaniny na nákladní automobily.
Projekt a stavba podzemní dráhy Second Avenue v New Yorku
(V. Nasri)
Pro východní část Manhattanu se staví nová 13,7 km dlouhá
trasa podzemní dráhy, která zahrnuje 16 stanic. Z nich 10 je
hloubených a 6 ražených s rozpětím kaveren od 12 do 21 m.
Tratové tunely jsou raženy štíty o průměru 6,6 m v proměnlivé
geologii (od skalních hornin k zeminám). Příspěvek se věnuje
plánování, průzkumům, projektu a provádění první části trasy,
která leží pod městskou zástavbou. Proto je jedním ze základních problémů stavby minimalizovat vliv stavby na okolí.
I proto, jak přednášející poznamenal, že v dotčené oblasti je největší koncentrace právníků na světě.
Okružní trasa – rozšíření metra v Kodani (K. Rabensteiner,
S. Notarianni)
Okružní trasa spojí historické centrum Kodaně s okrajem
města. Existující síť metra bude novou trasou prodloužena
o 15,5 km s novými 17 stanicemi. Jednokolejné traťové tunely
mají průměr 5,5 m a jsou raženy čtyřmi zeminovými štíty, které
jsou připraveny razit jak v sedimentech, tak ve zvětralém
i kompaktním vápenci. Příspěvek popisuje moderní systém
monitoringu včetně sledování zástavby a hydrogeologických
poměrů.
Nový bázový tunel Semmering (G. Gobiet, O. K. Wagner)
Příspěvek přináší pohled na práci týmu Rakouských spolkových drah, který intenzivně osm let připravoval stavbu nového
bázového tunelu Semmering. Na vládní úrovni bylo o jeho stavbě rozhodnuto v roce 2005. Stávající horská trať přes Semmering
dlouhá 41 km je vynikající inženýrské dílo, které bylo uvedeno
do provozu v roce 1854, ale dnes již nevyhovuje současným
i výhledovým požadavkům. Trať je součástí světového kulturního
dědictví a nesmí být stavbou bázového tunelu narušena. Ten bude
tvořen dvěma jednokolejnými tunely s příčnými propojkami po
max. 500 m a jednou bezpečnostní podzemní stanicí. Ta bude
spojena s povrchem ventilační šachtou hlubokou 420 m. Tunely
budou raženy jak metodou NRTM, tak tunelovacími stroji.
4. blok přednášek – Šachty

Rychlé hloubení šachet (E. Neye, W. Burger, P. Rennkamp)
Firma Herrenknecht navrhla a následně vyrobila dva prototypy strojů na mechanizované hloubení šachet schopné pracovat
ve zmražené hornině, v zeminách a skalních horninách do pevnosti 120 MPa. Stroje hloubí šachty kruhových i nekruhových
průřezů do max. rozměru příčného řezu 12 m a do hloubky asi
1000 m. Rozpojovací orgán je fréza na výložníku. Rozpojená
rubanina je pneumaticky transportována do výše umístěného
zásobníku, ze kterého jsou plněny těžní nádoby zajišťující svislou dopravu. Součástí strojního komplexu je také plošina pro
zajištění výrubu. Po úspěšných zkouškách byly stroje nasazeny
v Kanadě.
Problematika dopravy v šachtách důlních a tunelových děl
(Ch. Dalios, T. Hilgenberg)

Šachtami je nutné dopravovat velké množství materiálu případně i lidi. Vývoj směřuje ke zvýšení kapacity svislé dopravy
tím, že pro některé materiály včetně rubaniny se použije pneumatická nebo hydraulická doprava potrubím. Technologie, které
se dnes používají, jsou výsledkem více než 40 let vývoje.
Příspěvek popisuje výhody a nevýhody obou systémů. V dolech
je nutné, aby potrubní doprava dokázala obsluhovat jednotlivá
důlní patra. Je jasné, že doprava na laně je nadále nezbytná.
Moderní a inovativní hloubení a stavba šachet s příklady současných staveb (E. Dorn, O. Kaledin)
V důlním průmyslu přináší výstavba hlubokých šachet řadu
problémů, ale také inovací technologií hloubení a provádění
ostění šachet. Zmrazování zvodnělého prostředí je časté.
Příspěvek se hlavně věnuje výstavbě tří šachet hloubky 820 m,
jejichž hloubení je po celé hloubce zajištěno zmrazováním. Vrty
pro instalaci trubek pro mrazící médium musí být i při velkých
délkách provedeny s minimálními odchylkami od svislice.
Stavba šachty na tunelu Koralm, část KAT2 – problematika
strukturální analýzy, geotechniky a logistiky (B. Moritz,
N. Radoncic, A. Helmberger, R. Uschan)
Příspěvek se týká projektu a výstavby 60 m hluboké šachty
o ploše příčného průřezu cca 720 m2 na stavbě tunelu Koralm.
Půdorysný tvar šachty je částečným průnikem dvou kruhů.
Příspěvek popisuje geotechnické podmínky, 3D strukturní analýzu, návrhy pilot a ostění ze stříkaného betonu pod jejich ukončením, matematické modelování, program měření a vlastní hloubení šachet včetně monitoringu.
Vodní elektrárna Kaunertal – nová vodní tlaková šachta přívodu do elektrárny (J. Pircher, W. Pacher, E. Neugschwandtner)
Provozovatel vodní elektrárny Kaunertal se rozhodl vybudovat nový tlakový přivaděč na podzemní elektrárnu místo původního, který byl v provozu 50 let. Hlavní součástí nového tlakového přivaděče je šikmá část (úhel 31°) o průměru 5,54 m délky
1430 m. Ražba probíhala dovrchně pomocí TBM se segmentovým ostěním. Z důvodu špatných geotechnických poměrů byla
prováděna konsolidační injektáž hornin a samozřejmě výplňová
injektáž. Vnitřní ostění přivaděče tvoří ocelová vystýlka, za kterou se provedla výplňová injektáž a následně injektáž kontaktní.
Gotthardský bázový tunel – zkušenosti získané při stavbě
a provozu dvou šachet v Sedrunu (H. Höfle)
Poblíž Sedrunu byly pro stavbu centrální části gotthardského
bázového tunelu vyhloubeny dvě 800 m hluboké šachty. Nejprve
sloužily jako přístupové a těžní šachty pro výstavbu dvou tunelů délky 9 km a podzemní multifunkční stanice Sedrun.
V konečné fázi stavby slouží šachty jako zásobovací (Š1)
a ventilační (Š2). Přípravné práce pro výstavbu začaly v roce
1996 a šachty byly dokončeny v roce 2003. Příspěvek rekapituluje postup hloubení šachet pomocí trhacích prací, dopravu rubaniny, provádění vnitřního betonového ostění, způsob odvodňování a systém svislé dopravy.
63. Geomechanické kolokvium proběhne v Salcburku od 9.
do 10. října 2014 a ve středu 8. října 2014 mu bude předcházet
9. Rakouský tunelový den 2014.
Témata kolokvia budou následující:
• Rubanina z ražby tunelů – odpad nebo zdroj použitelného
kameniva?
• Plnoprofilová ražba oproti ražbě s členěnou čelbou.
• Specifika průzkumů a testování horninového masivu pro
použití TBM.
• Navrhování zaměřené na životnost a údržbu podzemních děl.
Zájemci o zpracování příspěvku na 63. Geomechanické kolokvium musí zaslat jednostránkový abstrakt nejpozději do
31. ledna 2014 na adresu Rakouské geomechanické společnosti
(více na www.oegg.at).
ING. MILOSLAV NOVOTNÝ, novotny@ita-aites.cz,
CzTA ITA-AITES
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JEDNÁNÍ VÝBORU ITA-COSUF V PRAZE
ITA-COSUF STEERING BOARD MEETING IN PRAGUE
A two-day meeting of the ITA-COSUF international committee took place in Prague on 30th September and 1st October
2013, at the invitation of its Czech members, the Czech Road
Society and Satra spol. s r. o.
The first day afternoon, there was a workshop focused on
information on the solution to operational safety in the Blanka
complex of tunnels, which is part of the north-western part of the
City Circle Road being currently completed. Workshop discussions were held in the information centre of the Blanka complex
of tunnels in Letná; an excursion to the site was one of its parts
(the program is presented in Fig. 1). The workshop was attended
by nearly 30 experts from ten countries.
Four COSUF working groups met the next day at Novotného
Lávka.
Na pozvání českých členů, České silniční společnosti a společnosti Satra spol. s r. o., mezinárodního výboru ITA-COSUF
proběhlo v Praze ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2013 dvoudenní jednání tohoto výboru.
Výbor ITA-COSUF se zabývá bezpečností provozu v podzemních prostorách dopravní infrastruktury zejména v městských
oblastech. V posledních dvou letech výbor organizoval v rámci
svých jednání seznámení svých členů se stavbami tunelových
částí městských okruhů ve Stockholmu, Madridu, Římě a rovněž
s podzemním řešením železniční dopravy v rámci přestavby
hlavního nádraží v Amsterdamu.
První den odpoledne byl na programu workshop, který byl
zaměřen na informace o řešení bezpečnosti provozu v tunelovém
komplexu Blanka, který je součástí dokončované severozápadní
části pražského městského okruhu. Jednání workshopu se konalo

Obr. 1 Program workshopu a pražského jednání ITA-COSUF
Fig. 1 Program of the workshop and Prague meeting of the ITA-COSUF

Obr. 2 Účastníci exkurze při prohlídce strojovny vzduchotechniky
Fig. 2 Excursion attendees during the visit to the ventilation plant room

v informačním středisku tunelového komplexu Blanka na Letné
a jeho součástí byla i exkurze na stavbu (program je na obr. 1).
Téměř třicet účastníků jednání z deseti států mělo možnost,
díky laskavosti společnosti Metrostav a.s. a spolupráci dodavatele technologie ČKD Praha DIZ a. s., v průběhu čtyř hodin sledovat úvodní prezentace o tunelu Blanka a seznámit se s řešením
bezpečnosti tunelového komplexu zvláště v úseku tunelu Blanka
Letná – Troja. Účastníci si prohlédli i prostory hlavní strojovny
větrání umístěné v podzemní kaverně pod Letnou (obr. 2).
Dokonalým průvodcem prohlídky byl pan Ing. Ludvík Šajtar,
ředitel společnosti Satra, spol. s r. o., který se rovněž aktivně
účastnil odborných diskusí k předneseným prezentacím.
Čtyři pracovní skupiny COSUF jednaly druhý den dopoledne
na Novotného lávce.
Stejně jako několik předchozích jednání výboru ITA-COSUF
v Praze bylo také letošní jednání zabezpečeno ve spolupráci České
silniční společnosti a České tunelářské asociace ITA-AITES.
Jednání ITA-COSUF v Praze bylo podle jeho účastníků zajímavé a stalo se tak nejen úspěšnou prezentací řešení bezpečnosti blížícího se provozu mimořádné městské dopravní stavby, ale
rovněž i úspěšnou prezentací práce všech profesních odborníků,
kteří tuto stavbu navrhovali, stavěli a budou provozovat.
ING. JIŘÍ SMOLÍK, jsmolik@subterra.cz,
sekce tunely ČSS,
ING. LUDVÍK ŠAJTAR, ludvik.sajtar@satra.cz,
SATRA spol. s r. o.

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE
CURRENT NEWS FROM THE CZECH AND SLOVAK UNDERGROUND CONSTRUCTION
ČESKÁ REPUBLIKA

THE CZECH REPUBLIC

SOUBOR STAVEB MO V ÚSEKU MYSLBEKOVA
– PELC-TYROLKA (BLANKA)

CONSTRUCTION LOTS WITHIN
MYSLBEKOVA – PELC-TYROLKA SECTION
OF THE CITY CIRCLE ROAD (BLANKA TUNNEL)

V současné době jsou stavební objekty samotné tunelové trasy
v zásadě dokončeny. Provádějí se práce, jejichž realizace je vázaná na postup dokončování montáží technologického vybavení
tunelu. Před dokončením jsou také ložné vrstvy vozovek v tunelu,
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At the moment civil structures on the tunnel alignment are basically
complete. The operations being carried out are bound to the progress of
completing the installation of tunnel equipment. In addition, base courses
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Realizace vozovky na novém Trojském mostě (foto Jakub Karlíček)
Realisation of roadway on the new Troja Bridge (photo Jakub Karlíček)

kde potom další již obrusné vrstvy budou následně pokládány
s termínem dokončení v 12/2013.
Podzemní garáže Letná a Prašný most jsou hotovy včetně vjezdových ramp v rozsahu, který umožňuje jejich dokončení
s uvedením tunelové trasy do provozu.
Z hlediska související a návazné povrchové dopravy byly v září
2013 zprovozněny v definitivním stavu komunikace a tramvajové
tratě v oblasti Prašný most, dále celý úsek tramvajové tratě Letná
– Dejvice. K dokončení definitivních komunikací a tramvajové
tratě v projektu tak zbývá pouze úsek Holešovice – Troja.
Postup prací na dalších objektech je k dnešnímu dni vázán na
příslušná usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy a následná
rozhodnutí městského investora OMI MHMP. Tato rozhodnutí
omezují práce například na Trojském mostě stejně jako další
postup výstavby, a tím i nutí upřesňovat harmonogram prací, který
bude v souladu s tímto rozhodnutím nově vydán po listopadu roku
2013.
Na 30. 11. 2013 byl naplánován Den otevřených dveří stavby.
Další zajímavostí je, že Magistrát hl. m. Prahy k příležitosti zprovoznění chystá průjezd monopostu formule 1 stáje Red Bull celým
tunelovým komplexem Blanka.

PRODLOUŽENÍ TRASY METRA V.A
Celá trasa metra V.A v prodloužení ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol finišuje ve stavební části tak, aby plnila
dílčí předávání stavebních připraveností pro technologické provozní soubory a mohly tak být zahajovány práce technologa.
Další neméně důležitou činností je zajištění sjízdnosti celé trasy
po definitivním kolejovém svršku. K dnešnímu dni (29.10.2013) je
již trasa sjízdná od stanice Nemocnice Motol až na Veleslavín, to
znamená přibližně do její celé poloviny. Kompletní sjízdnost ze
stanice Nemocnice Motol až do stanice Dejvická bude zajištěna
k termínu 1. 3. 2014.
V jediné hloubené stanici Nemocnice Motol je již kompletně
dokončena montáž střešního pláště včetně jeho zasklení. Nyní se
montuje osvětlení napříč celou stanicí a finišuje předávání stavebních připraveností (STP) provozních souborů technologům do
konce roku 2013.
Na konci trasy za stanicí Nemocnice Motol se v srpnu 2013 uzavřela montážní jáma KU1, která sloužila pro ražbu dvoukolejných
tunelů a pro zavážení kolejnic na kolejový svršek do celé trasy.
Dnes se zde realizují nosné konstrukce pro strojovnu vzduchotechniky hlavního větrání.
Ve stanici Petřiny je kompletně dokončeno definitivní ostění
včetně vnitřních nosných konstrukcí. Probíhají práce na zdravotně
technických instalacích (kanalizace, vodovod) a dále na dokončovacích pracích, jako jsou vyzdívky, štukové omítky, osazování
dveří, obklady a dlažby. Kabelové konstrukce v celé stanici byly
dokončeny začátkem září tohoto roku.

of roadways in the tunnels are before completion; the other wearing
courses will be placed subsequently, with the completion deadline in
12/2013.
Underground parking garages Letná and Prašný Most are finished,
including entrance ramps, in the extent allowing their completion concurrently with the opening of the tunnel route to traffic.
As far as the related and linking surface transportation is concerned,
roads and tramway lines in the area of Prašný Most were brought in the
definite condition into service in September 2013; the entire Letná –
Dejvice tramway section followed. It means that only the Holešovice –
Troja section remains of the definite roads and tramway line structures to
be finished.
The progress of the work on the other structures is currently bound to
respective decisions of the Prague municipal council and subsequent
decisions of the Prague Municipal Investment Department (OMI). These
decisions restrict the work, for example on the Troja Bridge and the subsequent development progress. They enforce adjustments of the works
schedule, which will be newly issued in accordance with the respective
decision after November 2013.
A Doors Open Day is planned for 30th November 2013. Another interesting thing is that the Prague City Hall is preparing the ride of a Red
Bull Racing Formula One car throughout the Blanka complex of tunnels on the occasion of the inauguration.

METRO LINE V.A EXTENSION
The work on the entire route of the 5th extension of Prague metro Line
A (metro V.A) from Dejvická station to Nemocnice Motol station is finishing with the aim of meeting deadlines for the completion of civil works
required for the installation of equipment complexes and allowing the
contractor for equipment supplies and installation to start to work.
Another not less important activity is securing the negotiability of the
entire route along the definite trackwork. As of today (29.10.2013),
the route is negotiable from Nemocnice Motol station to Veleslavín station, which means the negotiability approximately up to the mid point of
the entire route. The negotiability of the complete route from Stanice
Motol station to Dejvická station will be secured before 1st March 2014.
The assembly of the glazed roof has been completely finished in the
only cut-and-cover station, Nemocnice Motol. At the moment the lighting is being installed across the entire station and the work required for
the handing of sites prepared for the installation of equipment complexes
over to contractors for equipment supplies and installation before the end
of 2013 is being finished.
Assembly pit KU1 located at the end of the route behind Nemocnice
Motol station, which was used for the excavation of double-track tunnels and the transport of rails for the trackwork to the entire line extension
system, was closed in August 2013. At the moment load-bearing structures for the main ventilation plant room are realised in this area.
The final lining in Petřiny station has been completely finished, including internal load-bearing structures. The work on internal plumbing
(sewerage, water pipelines), finishing work (such as brick infills, wall
plastering, installation of door frames, wall cladding and floor tiling) is
underway. Cable-supporting structures were finished in the entire station
at the beginning of September 2013.
In the station tunnel for dead-end tail tracks the installation of the final
lining continues in the direction from the station toward Markéta gallery; it will be finished in mid December. Respective spaces are being step
by step handed over to individual contractors for the the station equipment supply and installation. The important hand-over of the substation
and distribution transformer station took place on 02/09/213 and the
installation of equipment is now in progress. In addition, the installation
of equipment complexes for the station ventilation, ventilation of the
power supplying block and LW power lines have been handed over to the
project owner. Preliminary handing over of other operating units is
underway. Spaces for the installation of 5 of the total of 29 equipment
units have been handed over to respective contractors.
Immediately after the last of 17 thousands of visitors attending the
Doors Open Day left Nádraží Veleslavín station, Division 2 of Subterra
a. s. started to demolish the descending ramp. There is the services structure newly located in its space. The construction pit for this structure was
braced by bored piles and shotcrete, with the anchoring provided by
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V obratovém tunelu stanice pokračuje realizace definitivního
ostění směrem od stanice k přístupové štole Markéta, které bude
dokončeno v polovině prosince. Postupně jsou předávány prostory
technologům pro montáž technologických souborů stanice.
Důležitá přejímka měnírny a distribuční transformovny byla uskutečněna dne 2. 9. 2013 a nyní zde probíhají montáže. Dále byly
předány technologické soubory pro staniční vzduchotechniku, větrání energobloku a silové rozvody NN. U dalších provozních souborů probíhají předpřejímky. Celkem byly předány technologům
prostory pro montáž 5 z celkem 29 provozních souborů.
Ihned poté, co stanici Nádraží Veleslavín opustil poslední ze
17 tis. návštěvníků při Dni otevřených dveří, zahájila Subterra
a. s. Divize 2 demolici sjízdné rampy. V jejím prostoru je nově
umístěno technologické centrum (TGC). Jáma TGC byla pažena
vrtanými pilotami a stříkaným betonem s kotvením pomocí zapuštěných převázek. Na severní straně bylo navíc provedeno podchycení pat pilot dvojicí mikropilot, jejichž hlavy byly vetknuty do
ŽB trámu. Pro stabilizaci svahu jámy jsou dále použity tyčové
kotvy, které byly z důvodu rychlosti postupu lepeny pryskyřicí.
Jáma tak byla dohloubena včetně podkladních betonů do poloviny
března. V prostoru hloubeného objektu mezitím od února naplno
běžely izolační práce a betonáž základové desky. To vše v souběhu
s ještě probíhající ražbou střední lodě vlastní stanice. Betonáže
jednotlivých podlaží hlavního hloubeného objektu byly koordinovány tak, aby mohla být spuštěna do jámy forma pro definitivu
střední lodě. Poté už byly stropy budoucí stanice uzavírány vcelku, pouze s nutným montážním otvorem pro dopravu materiálu.
Tímto otvorem byla následně pak na povrch vytažena i bednicí
forma, zde netradičně demontovaná v podzemí. Betonáž posledního stropu technologického centra proběhla ve druhé polovině června. Celý šestipodlažní železobetonový skelet hloubené stanice byl
dokončen během září, tj. za necelých 7 měsíců. V rámci proudového postupu výstavby v tu dobu již finišovaly práce HSV a PSV
ve zmíněném technologickém centru tak, aby k 1. říjnu mohly být
splněny podmínky stavební připravenosti pro montáž technologií.
Nyní na konci října již proběhlo pět úspěšných přejímek jednotlivých stavebních připraveností pro technologické provozní soubory s tím, že do konce roku bude podle HMG předána technologům
celá stanice.
V ražené jednolodní stanici Bořislavka se definitivní ostění
dokončilo v polovině srpna a forma pro betonáž klenby stanice se
kompletně odvezla již v první dekádě září, tj. o jeden a půl měsíce
dříve, než se předpokládalo v HMG. Tím se uvolnil prostor pro
montáž vnitřních nosných konstrukcí, které jsou nyní dokončeny
a provádějí se práce HSV a PSV. Stavební připravenost pro nejdůležitější technologický soubor měnírny a distribuční transformovny se připravuje k 20. 11. 2013.
Nyní probíhá realizace definitivního ostění dna ve vzduchotechnické štole pro hlavní větrání a od začátku roku 2014 začne její
betonáž v klenbě tak, aby byla VZT štola kompletně dokončena
v březnu 2014 pro zavážení ventilátorů hlavního větrání stanice.
Všechny prováděné práce na celé trase v prodloužení metra V.A
jsou vykonávány v souladu s harmonogramem stavby.

DÁLNICE D8 – 0805 – LOVOSICE – ŘEHLOVICE
V tunelu Prackovice (SO E 601) momentálně probíhají stavební
práce na objektu SO E 601.08 – odvodnění tunelu. Byly provedeny výkopy rýhy a stavební jámy, osazeny revizní šachty a pokládka žebrovaného odvodňovacího potrubí PP Ultra Rib DN 300
ve stokách. Dále bylo provedeno odvodnění kabelových komor
kabelovodu a odvodnění požárního vodovodu z armaturní šachty
do šachty kanalizace.
V tunelu Radejčín (SO F 602) jsou prováděny dokončovací práce
na definitivním ostění a úpravy povrchu betonu pod nátěry v rámci
stavebního objektu SO F 602.07 – ražená část tunelů – sekundární
ostění včetně izolace. V obou tunelových rourách probíhá realizace
kabelovodů a v severní tunelové troubě se realizují bloky pod
obrubníky (SO F 602.10 – konstrukce vnitřního vybavení).
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means of embedded walers. In addition, pile toes were underpinned on
the northern side by a pair of micropiles having their heads fixed in an
RC beam. The pit slopes are further stabilised with rod-type anchors,
which were encapsulated in resin to allow faster work advance. In this
way the pit excavation including the placement of blinding concrete was
finished before mid March. The installation of waterproofing and casting
of the foundation slab was in full swing in the cut-and-cover structure,
concurrently with the excavation of the central tunnel of the station itself.
The casting of individual levels of the main cut-and-cover structure was
coordinated in a way allowing the formwork for the final lining of the
central station vault to be lowered to the pit. Then the casting of the future station vaults proceeded as one unit, only with an assembly opening
necessary for the transport of materials. The formwork was subsequently lifted to the surface through this opening. In this case, the formwork
was non-traditionally disassembled underground. The last floor slab of
the services centre was cast in the second half of June 2013. The entire
six-floor reinforced concrete frame of the cut-and-cover station was finished during September, i.e. during less than 7 months. At that time the
work on structures / components, services, and finishes was finishing in
the above-mentioned services centre in the framework of the streamlined
construction system, so that conditions for the completion of civil works
required for the installation of equipment could be fulfilled by 1st
October. Now, at the end of October, five events of handing individual
spaces for the installation of equipment over have successfully passed
and the whole station will be handed over to contractors for equipment
supply and installation by the end of the year, in compliance with the
works schedule.
As far as Bořislavka mined single-span station is concerned, the final
lining was finished in Mid August. The formwork for the casting of the
station vault was completely removed during the first decade of
September, one and half of month ahead of the works schedule assumptions. Owing to this progress, the space for the installation of internal loadbearing structures was vacated. The structures have been finished and the
work on structures and components, services and finishes is underway.
The completion of civil works required for the installation of equipment
for the most important equipment complex – the substation and distribution transformer – is being prepared for 20th September 2013.
At the moment the final lining of the bottom is being realised in the
ventilation gallery for the main ventilation system and the casting of the
gallery vault will commence at the beginning of 2014, so that the ventilation gallery is completely finished for bringing fans of the station main
ventilation system to it in March 2014.
The works schedule is adhered to at all operations being carried out
along the entire 5th extension of the metro Line A.

D8 MOTORWAY – CONSTRUCTION LOT 805:
LOVOSICE–ŘEHLOVICE
The work on SO E 601.08 – tunnel drainage – is currently underway
in the Prackovice tunnel (object SO E 601). Ditches and pits have been
finished, the installation of manholes has been completed as well as the
lying of ribbed drainage pipes PP Ultra Rib DN 300 in drainage ducts. In
addition, the drainage of cable chambers on the cable duct and the fire
main drainage from the valve shaft to a manhole was finished.
In the Radejčín tunnel (SO F 602), finishing work is being carried out
on the final lining and concrete surface finishes under paint coating are
being performed within the framework of construction object SO F
602.07 – the mined part of tunnels – the secondary lining including
waterproofing. Cableways are being carried out in both tunnel tubes and
blocks under kerbs (SO F 602.10 – internal equipment structures) are
being realised in the northern tunnel tube. Construction object SO F
602.11 – backfill of cut-and-cover structures – has been completed on the
Ústí Nad Labem and Prague sides and the only remaining operation is to
treat the slope above the gabion wall at the Prague portal.
As far as construction object SO F 602.16 – fire protection reservoir
and water main – is concerned, the concrete structure of reservoir N1 including the waterproofing has been finished and the construction pit for
reservoir N2 is currently being excavated.
The contractor is negotiating with the project owner the conditions for
the fire safety concept with respect to enhancing the standard of the future tunnel operation and the fire testing design relating to it.
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Stavební objekt SO F 602.11 – zásypy hloubených konstrukcí je
dokončen na ústecké i pražské straně a zbývá pouze provést úpravu nad gabionovou zdí na pražském portálu tunelu.
V rámci výstavby stavebního objektu SO F 602.16 – požární
nádrž a vodovod je provedena betonová konstrukce požární nádrže N1 včetně izolace a nyní probíhá výkop stavební jámy pro
požární nádrž N2.
Z pohledu zvýšení standardu budoucího provozu tunelů zhotovitel projednává s objednatelem koncepci řešení požární bezpečnosti
a s tím i související projektovou dokumentaci zkušebního požáru.

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V JABLONCI NAD NISOU
Dokončením betonáží definitivního ostění nové odpadní štoly
dne 29. 9. 2013 došlo k ukončení posledního stavebního objektu
stavby.
V současné době probíhají dokončovací práce na obnově zpevněných povrchů, obnově sadových úprav a likvidaci zařízení staveniště. Současně probíhá zapojení a nastavení provozních souborů pro komplexní odzkoušení v souladu s nově vydaným manipulačním řádem VD Mšeno, to vše s termínem dokončení k 30.
10. 2013. Platný smluvní termín 15. 11. 2013 tak bude s rezervou
splněn.
Na všech stavebních objektech potom proběhly úspěšné přejímky investorem a mohly tak být podány kolaudační žádosti.
PLZEŇ – ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ
Na Úslavském kanalizačním sběrači byla dokončena mikrotuneláž posledního úseku Š44 – Š41 (celková délka úseku 190 m),
a tím i veškeré práce razicím strojem ISEKI Unclemole. Byla
dokončena i výstavba všech třiadvaceti šachet. V tuto chvíli probíhají práce na konečných terénních úpravách. Celá ražená stoka
byla podrobena tlakové zkoušce s kladným výsledkem. Poslední
fází výstavby je zhotovení domovních přípojek v ulici K Jezu,
která probíhá v tuto chvíli (konec října 2013), a tím budou veškeré práce na sběrači v polovině listopadu tohoto roku ukončeny.
MODERNIZACE TRATĚ ROKYCANY – PLZEŇ
Dne 9. 8. 2013 proběhlo předání staveniště pro stavbu
„Modernizace tratě Rokycany – Plzeň“, která je součástí vnitrostátního III. tranzitního železničního koridoru – západní část.
Stavba je rovněž součástí koncepce transevropských dopravních
sítí a je řešena v souladu s požadavky interoperability pro evropské železniční sítě. Přípravnou dokumentaci a projekt stavby zpracovala akciová společnost SUDOP Praha a předpokládaná doba
realizace je 08/2013 až 07/2016.
Stavba řeší celkovou modernizaci tratě. V úseku vedeném
z Rokycan až k zastávce Ejpovice je to převážně po stávajícím
drážním tělese. V úseku mezi Ejpovicemi a zastávkou PlzeňDoubravka je pak řešení přeložky tratě zcela mimo stávající trasu
a trať tak míjí i železniční stanici Chrást u Plzně. Přeložka je pod
terénními útvary Homolka a Chlum vedena dvěma jednokolejnými
tunely. Délka tunelů od východního k západnímu portálu činí
4,150 m. Závěrečný úsek od zastávky Plzeň-Doubravka do žst.
Plzeň hl. n. je pak veden po stávající trati. Celková délka tratě se
tím po provedení úplné modernizace zkrátí o cca 6,1 km.
Navrženým směrovým a výškovým vedením trasy se podaří
dosáhnout traťové rychlosti 120 km/h až 160 km/h pro klasické
vozové jednotky a rychlosti 160 km/h pro jednotky s naklápěcími
skříněmi. Stěžejním objektem modernizace tratě je bezpochyby
výstavba tunelu Ejpovice, který tvoří dva jednokolejné tubusy,
vzájemně propojené mezi sebou 8 tunelovými propojkami. Ražby
budou prováděny pomocí plnoprofilového mechanizovaného štítu
průměru cca 9 m.
Finanční prostředky pro tento projekt poskytl Státní fond
dopravní infrastruktury (SFDI), ovšem rozhodující část je zajišťována spolufinancováním z prostředků EU v rámci Operačního programu doprava (OPD).

FLOOD PREVENTION MESURES FOR
JABLONEC NAD NISOU
By completing the casting of the final lining of the new outlet tunnel
on 29th September 2013, the work on the last construction object of the
project was finished.
At the moment, finishing work on the renovation of hard surfaces,
renovation of landscaping and liquidation of construction site facilities is
underway. The incorporation and setting of operating units required for
comprehensive testing prescribed by the newly issued Mšeno dam operation order, all of that with the completion deadline on 30th October
2013, is underway concurrently. The contractual deadline of 15th
November will therefore be met well in advance.
All construction objects have been successfully handed over to the
employer and it was possible to submit applications for the issuance of
certificates of practical completion.
PLZEŇ – ÚSLAVA RIVER INTERCEPTOR SEWER
The microtunnelling of the last section between shafts Š44 and Š41
(the total length of 190m) has been finished on the Úslava River interceptor sewer. All work using the ISEKI Unclemole tunnelling machine
has thus been completed. The construction of all twenty-three manholes
was also finished. The work on final terrain finishes is currently underway. The last construction phase comprising the construction of house
connection lines in K Jezu Street is currently underway. Completing it in
mid November will mean the completion of all work operations on the
interceptor sewer.
MODERNISATION OF ROKYCANY – PLZEŇ RAILWAY
TRACK SECTION
The construction site for the “Modernisation of Rokycany – Plzeň railway track section” was taken over by the contractor on 9th August 2013.
This section is part of the western sector of the national transit railway
corridor No. 3. In addition, this project is part of the Trans-European transport networks and it is solved in compliance with requirements for the
interoperability of the European railway network. The conceptual documents and the construction design were carried out by SUDOP Prague
joint-stock company; the anticipated construction period will last from
08/2013 to 07/2016.
The project solves the overall modernisation of the track. The existing
track bed will be mostly used in the section between Rokycany and
Ejpovice intermediate station. The track will be completely diverted in the
section between Ejpovice and Plzeň-Doubravka intermediate station. The
route even passes outside Chrást u Plzně intermediate station. The diversion alignment under Homolka and Chlum terrain formations runs
through a pair of single-track tunnel. The length of the tunnels between the
eastern and western portals amounts to 4,150m. The final section between Plzeň-Doubravka intermediate station and Plzeň main railway station
is led along the existing track bed. After the completion of the modernisation project, the total length of the track will be reduced by approximately 6.1km. Owing to the proposed horizontal and vertical alignment of the
track it will be possible to increase the speed limit over the track to
120km/h up to 160km/h for trains with classical cars and 160km/h for trains with tilting bodies. The crucial object of the track modernisation project is undoubtedly the construction of the Ejpovice tunnel, which is formed by a pair of single-track tunnels interconnected with each other by 8
cross passages. The tunnels will be driven using a full-face mechanised
tunnelling shield with the diameter of approximately 9m.
The funding for this project has been provided by the State Fund for
Transport Infrastructure, but the deciding part has been provided through
co-funding from the EU means within the framework of the Operational
Programme “Transport”.
RECONSTRUCTION OF STŘELNÁ TUNNEL
ON VESETÍN – PÚCHOV RAILWAY LINE
Subterra a. s. carried out the reconstruction of the railway line section between Horní Lideč and the state border between the Czech
Republic and the Slovak Republic. Part of this contract was also the
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REKONSTRUKCE STŘELENSKÉHO TUNELU
NA ŽELEZNIČNÍ TRATI VSETÍN – PÚCHOV
Subterra a. s. provedla rekonstrukci železniční trati v úseku
Horní Lideč – státní hranice ČR – SR, jejíž součástí byla také
rekonstrukce Střelenského tunelu. Mimo různých rekonstrukčních
prací včetně nového odvodnění tunelu byla v něm vybudována
pevná jízdní dráha. Je to poprvé v České republice, kdy pro konstrukci pevné jízdní dráhy byly použity prefabrikované železobetonové panely. Technické řešení bylo převzato z Rakouska od
ÖBB-POOR. Výhodou řešení je vysoká životnost, nízká konstrukční výška a prakticky nulové požadavky na údržbu.
Slavnostní ukončení stavby se konalo 28. června 2013.
ING. BORIS ŠEBESTA, sebesta@metrostav.cz,
METROSTAV a. s.,
ING. JAN VINTERA, jvintera@subterra.cz,
SUBTERRA a. s.

reconstruction of the Střelná tunnel. A slab track was installed in the
tunnel in addition to various reconstruction work items, including,
among others, new tunnel drainage. It has been for the first time in the
Czech Republic that pre-cast reinforced concrete panels were used for
the construction of a slab track. The technical solution was taken over
from Austrian ÖBB-POOR. Advantage of the solution lies in long service life, low structural height and virtually zero requirements for maintenance.
The construction completion ceremony took place on 28th June 2013.
ING. BORIS ŠEBESTA, sebesta@metrostav.cz,
METROSTAV a. s.,
ING. JAN VINTERA, jvintera@subterra.cz,
SUBTERRA a. s.

THE SLOVAK REPUBLIC
ŠIBENIK TUNNEL

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
TUNEL ŠIBENIK
Na stavbe diaľničného tunela Šibenik dĺžky 588 m pokračovali
v jesenných mesiacoch raziace práce od západného portálu v oboch
tunelových rúrach. V októbri sa začalo aj razenie od východného
portálu, takže je možné očakávať prerážku prvej tunelovej rúry začiatkom roku 2014. Tunel Šibenik je súčasťou úseku úseku diaľnice
D1 Jánovce – Jablonov s celkovou dĺžkou 9,5 km. Zhotoviteľom
stavby je združenie Eurovia SK, a. s., Eurovia CS, a. s., Stavby
mostov Slovakia, a. s. Ukončenie stavby a uvedenie diaľničného
úseku do prevádzky sa predpokladá v roku 2015.

Tunnelling operations continued in both tunnel tubes of the 588m
long Šibenik tunnel in the Autumn, proceeding from the western portal. The tunnelling started even from the eastern portal, which means
that the breakthrough of the first tunnel tube can be expected at the
beginning of 2014. The Šibenik tunnel is part of the 9.5km long D1
motorway section between Jánovce and Jablonov. The tunnel construction is being carried out by a consortium consisting of Eurovia
SK, a. s., Eurovia CS, a. s. and Stavby mostov Slovakia, a. s. The
works completion and the opening of the tunnel to traffic are planned
for 2015.

POĽANA AND SVRČINOVEC TUNNELS
TUNELY POĽANA A SVRČINOVEC
Koncom októbra 2013 sa začala aj výstavba 12 km dlhého diaľničného úseku D3 Svrčinovec – Skalité, ktorého súčasťou sú aj
tunely Poľana (890 m) a Svrčinovec (445 m). Úsek dĺžky 12 km
bude stavaný v polovičnom profile, teda oba tunely budú mať jednu
tunelovú rúru. Výstavbu úseku zabezpečí združenie štyroch spoločností Váhostav – SK, Doprastav, Strabag a Metrostav SK. Výstavba
diaľnice má byť financovaná zo zdrojov Kohézneho fondu
Európskej únie a štátneho rozpočtu v Operačnom programe
Doprava.

The construction of the 12km long D3 motorway section between
Svrčinovec and Skalité, parts of which are the Poľana tunnel (890m)
and Svrčinovec tunnel (445m) commenced at the end of October
2013. Only a half of the profile of the 12km long motorway section
will be constructed, which means that each of the two tunnels will
have a single tube. The development of this motorway section will be
ensured by a consortium consisting of four companies: Váhostav –
SK, Doprastav, Strabag and Metrostav SK. The motorway development is to be funded from the European Union’s Cohesion Fund and
the state budget in the Operational Program “Transport”.

ING. MILOSLAV FRANKOVSKÝ, frankovsky@terraprojekt.sk,
TERRAPROJEKT, a. s., Bratislava

ING. MILOSLAV FRANKOVSKÝ, frankovsky@terraprojekt.sk,
TERRAPROJEKT, a. s., Bratislava

VÝROČÍ / ANNIVERSARIES
ŠEDESÁT SUDOPSKÝCH LET
SIXTY YEARS BY SUDOP
SUDOP a. s., an important Czech designing and engineering
company, celebrates a significant anniversary – 60 years from its
foundation. It originated on 17/11/1953 under the name of the
State Institute for Transport Designing - Státní Ústav Dopravního Projektování (SUDOP). After the change in the political
system in Czechoslovakia of that time in 1989, the firm was converted to a joint-stock company, successfully conducting its
business under the name of SUDOP Praha a. s.
SUDOP Praha a. s. is a member of SUDOP GROUP a. s, together with other companies, of which let us name only the best
known Metroprojekt Praha a. s., VPÚ DECO Praha a. s.,
Dopravoprojekt Brno and Bratislava, Moravia Consult Olomouc
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a. s., SUDOP Polska, SUDOP Energo and Intersudopprojekt
Russia.
SUDOP Praha a. s. itself comprises 14 departments, employing about 270 persons in total. Designs for railways form the
deciding content of the company activities. Extensive work on
designing for tunnels is connected with it.
Undoubtedly the most important project of the past decade in
Prague was the realisation of the so-called New Link of Prague
Main Railway Station and Masaryk Railway Station to Libeň,
Holešovice and Vysočany. This transport-related project, which
was being prepared by railway professionals for decades, interconnects all railway lines coming to Prague from the north,
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north-east and east with the Prague centre. The construction started in 2004 by the excavation of double-track tunnels under the
slope of Vítkov Hill; the trial operation of the new line commenced in 2008.
Of course, the company continues with the designing activities
for many railway construction and railway tunnelling projects.
HISTORIE FIRMY
Vznik Československé republiky v roce 1918 přinesl s sebou
nové požadavky na železniční dopravu. Rychle se rozvíjející průmyslový stát ve středu Evropy potřeboval vybudovat kvalitní
spojení Českých zemí se Slovenskem a Podkarpatskou Rusí
(Zakarpatskou Ukrajinou). Vystavěly se nové železničních tratě,
tunely, mosty a železniční uzly, modernizoval se vozový park, na
tratě vyjely nové lokomotivy. Ve válečných letech však československé železnice utrpěly obrovské ztráty. Přímými válečnými
akcemi bylo zničeno nebo poškozeno více než 1,5 mil. metrů
kubických obestavěného prostoru železničních pozemních staveb
a 1543 železničních mostů. Z celkové délky 3506 km slovenských tratí bylo zničeno téměř 2500 km. Obnovení dopravy si po
válce vyžádalo na 20 miliard Kčs. Na těchto stavbách se pohybovaly desítky mladých odborníků, jejichž osudy se několik let po
2. světové válce spojily v předchůdcích současné firmy, od roku
1946 to byla Projekční ústředna železnic, v roce 1952 Státní
ústav železničního projektování (SUŽELPROJEKT), od 17. 11.
1953 Státní ústav dopravního projektování, 1991–1992 SUDOP
Praha s. p. a po privatizaci SUDOP Praha a. s.
I když není možné vyjmenovat všechny stavby vyprojektované těmito společnostmi, připomeňme ty nejvýznačnější: zdvoukolejnění tratě Žilina – Košice, Praha – Česká Třebová, Všetaty
– Ústí nad Labem-Střekov, seřaďovací nádraží v České Třebové
a Brně, v Praze přestavba železničního uzlu Praha, odstavné
nádrží jih s dostavbou III. vinohradského tunelu a také holešovická přeložka. Samostatnou kapitolou v moderních dějinách
českých železničních drah byla a je jejich kompletní modernizace a optimalizace, které však zdaleka ještě nejsou ukončeny ani
na základních koridorech. Několik realizovaných staveb podle
projektů SUDOP Praha a. s. bylo oceněných titulem „Dopravní
stavba roku“ v České republice a v Polsku (obr. 1).
SOUČASNOST
SUDOP Praha a. s. je v členem skupiny SUDOP GROUP a. s,
společně s dalšími společnostmi, ze kterých jmenujme pouze ty
nejznámější : Metroprojekt Praha a. s., VPÚ DECO Praha a. s.,
Dopravoprojekt Brno a Bratislava, Moravia Consult Olomouc
a. s., SUDOP Polska, SUDOP Energo a Intersudopprojekt
Rusko.
Samotná společnost SUDOP Praha a. s. je tvořena 14 středisky a zaměstnává kolem 270 pracovníků. Převážně železniční
projekty tak vznikají na střediscích železničních tratí a uzlů, silnic a dálnic, tunelů, inženýringu a geodézie, koncepce dopravy,
architektury a pozemních staveb, geotechniky, elektrotechniky,
trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky, mostů, technických
dozorů a střediscích v Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové,
Varšavě a Sofii.
Není možné zdokumentovat výsledky práce všech zaměstnanců za uplynulá desetiletí proto, vzhledem k zaměření odborného
časopisu Tunel, si váženého čtenáře dovolíme informovat především o výsledcích 60leté práce sudopských tunelářů (obr. 2).

Obr. 1 Stavba roku 2009 – Nové spojení
Fig. 1 Award of the year 2009 – New Link

50. léta

Rekonstrukce tunelů v různých místech Československé
republiky a navrhování protileteckých krytů byly v této době
hlavní náplní skupiny vedené Ing. Beranem (inženýři Zitta,
Brabec, Zeman, Naxera, Ivan, Jiří Hrabě, Lorek a Závora). Byli
to odborníci, kteří čerpali ze zkušeností předválečného období
bohatého na výstavbu tunelů – někteří se na jejich výstavbě
aktivně podíleli. Byla to výstavba např. vinohradských tunelů
v Praze, tunelů na trati Brno – Havlíčkův Brod, ale také dobudovávání některých tratí na Slovensku s mnoha významnými

TUNELY
V celé své dlouhé historii SUDOP disponoval projekční skupinou zabývající se tunelovými stavbami. První léta znamenají
období, ve kterém končí obnova válkou poničené železniční
infrastruktury a poválečné mládežnické stavby.

Obr. 2 SUDOP PRAHA a.s. budova
Fig. 2 SUDOP PRAHA a.s. building
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realizovat postupně v jednotlivých stavbách. Po rekonstrukci
Libeňského nádraží je budována holešovická přeložka jako nové
dvoukolejné spojení Libeň – Holešovice. Byla to stavba
s mimořádnými inženýrskými díly, mezi které je možno zařadit
i tunel pod Bílou skálou. Ražený 331 metrů dlouhý dvoukolejný
tunel na pravém břehu Vltavy byl stavěn v složitých geotechnických poměrech, které si vynutily návrh nejtěžších typů výdřevy
a bylo to poslední tunelářské dílo v síti českých drah postavené
klasickou tunelovací metodou. Přes značné problémy byla stavba po devíti letech v roce 1974 úspěšně dokončena.
Metro

Obr. 3 „Klasický“ způsob zabezpečení výrubu
Fig. 3 “Classical“ system of excavation support

tunelovými stavbami (např. trať Banská Bystrica – Diviaky s 22
tunelovými objekty, trať Handlová – Horná Štubňa, Horní Lideč
– Púchov apod.). Tunely se v té době stavěly klasickými tunelovacími metodami s mohutnou výdřevou (obr. 3). Právě bohaté
zkušenosti získané v praxi mohly být zúročeny při návrzích
obnov, rekonstrukcí a sanací tunelů. V tomto období vznikají
proto na základě odborné fundovanosti osobností pracujících
v naší firmě tzv. normální plány pro tunelové stavby (Ing. Zitta)
jako vzorové postupy pro projektování a realizaci tunelových
staveb, ale také pro zárubní a opěrné zdi. K významným projektům tohoto období patří rekonstrukce Blanenského tunelu č. 2,
Hornopolubenského tunelu, Říkovského, Karlovského, Hanušovického, Vlašského tunelu. Složitost navrhovaných rekonstrukčních prací spočívala především v tom, že se práce prováděly za
nepřetržitého železničního provozu ve velmi krátkých výlukách
a pauzách mezi jednotlivými vlaky. V projektu rekonstrukce
Vlašského tunelu byla poprvé navržena ochrana tunelové konstrukce rubovou izolací z PVC místo asfaltových izokrytových
desek. Při sanaci Sychrovského viaduktu bylo navrženo použití
v té době nových technologií hloubkového spárování a injektáží
na bázi aerocementových malt a kotvení. Konec padesátých
a šedesátá léta po importu aerocementových hmot a technologie
jejich aplikací z Anglie znamenají výrazný posun a pokrok
zejména v sanačních pracích a posléze i jejich masovější použití při rekonstrukčních pracích. Sem je možno zařadit projekty
Dolnolubenského, Desenského a zejména Jívovského tunelu,
kde bylo výrazně použito torkrétového pláště v kombinaci
s kotvením. Připravovaly se i stavby pro elektrizace tratí – např.
rekonstrukce Bratislavských tunelů.

Koncem šedesátých let se na SUDOPU začíná s projektováním metra, další velké dopravní stavby na území hlavního
města Prahy. Po nástupu sovětských expertů (inženýři Žukov,
Alichaškin, Muromcev) se opouští koncept podpovrchové tramvaje a prosazuje se myšlenka klasického metra. SUDOP vytváří
samostatnou projekční skupinu pro tento úkol (inženýři Závora,
Švec, Homolka, Lhotka, Romancov) a je jmenován hlavní inženýr metra Ing. Miroslav Kupka. SUDOP využívá bohaté zkušenosti a znalosti svých odborníků ve specializovaných dopravních oborech. V roce 1971 byl DP hl. města Prahy přebudován
na hospodářskou jednotku koncernového typu a pro metro založen samostatný projektový ústav Metroprojekt. Do něj bylo pak
ze SUDOPU delimitováno celé středisko Metro a postupně
kromě tunelářů odešla řada specialistů všech hlavních profesí
v oboru železničních a dopravních staveb (obr. 4).
70. léta

Začátek sedmdesátých let je ve znamení postupného odchodu
„staré gardy“ tunelářů. Nově nastupují mladí inženýři (Kořínek,
Nedbal, Melichar, Svoboda, Smida, Vlašaná, BrodinováSmidová, v polovině 70. let prof. Streit, Krejcar a Gramblička).
Dokončují se projekty a také realizace rekonstrukcí Žižkovského tunelu pod vrchem Vítkovem v Praze (zjednokolejnění tunelu, přestavba portálů) a tunelu Džbán na trati Rakovník – Louny
– jedny z posledních rekonstrukcí tunelů v klasickém provedení
s mohutnou výdřevou. Souběžně s pracemi na třech posázavských tunelech se v tomto období narychlo připravoval projekt
rekonstrukce tří Nelahozeveských tunelů v souvislosti s rozhodnutím o urychleném dokončení elektrizace tratě Kralupy –
Vraňany a přestavbě stanice Kralupy nad Vltavou. Na trati
Liberec – Harrachov se naopak prováděla úspěšná „generální
oprava“, tj. rekonstrukce Prosečského tunelu a Jakubského tunelu na trati Všetaty – Dečín. Druhá polovina sedmdesátých let
byla etapou, kdy se na SUDOPU ve větší míře projektovaly

60. léta

Počátkem šedesátých let pokračuje projekce rekonstrukcí
Blanenských tunelů č. 3 a č. 4 na trati Brno – Česká Třebová
a přestavba tunelů Svojšínského a Ošelínského na trati Plzeň –
Cheb a znamená také po velmi dlouhé době přípravu novostavby tunelu na československých drahách. Poté, co byla vládou
schválena v roce 1962 ucelená představa o přestavbě železničního uzlu Praha, nastává období, kdy se přestavba uzlu začala
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Obr. 4 Razící štít na pražském metru
Fig. 4 Tunnelling shield on Prague Metro
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sanace a rekonstrukce tunelů na Slovensku. Jednalo se
o komplikované stavby ve složitých geologických podmínkách.
Tunel Hrenca na trati Hronská Dúbrava – Kremnica – Horná
Štubňa, tunel Pod Vlčkom na trati Zvolen – Krupina, tunel
Banskoštiavnický na trati mládeže Hronská Dúbrava – Banská
Štiavnica. Společně s brněnskou skupinou sudopských tunelářů
jsme se podíleli na projektové přípravě sanací jednokolejných
tunelů na trati Banská Bystrica – Diviaky (tunely č. 5, 5a, 14).
Na této horské dráze, překonávající pohoří Velké Fatry, je koncentrováno 22 tunelů včetně nejdelšího tunelu Čremošnianského
č. 14 délky 4691 m, tunel za společného československého státu
držel primát nejdelšího tunelu v síti ČSD. Od roku 1977 se
sudopští tuneláři podíleli na projektových přípravách dálnice D1
na Slovensku. Pod vedením prof. Streita byla zpracována analytická studie tunelových objektů a vhodných technologií pro ražení dálničních tunelů v SR. V návaznosti na zpracovanou studii se
ještě do roku 1979 vypracoval úvodní pilotní projekt na dálniční tunel Prečín – Velká Čierna u Povážské Bystrice. K realizaci
nedošlo a krásné perspektivy československých tunelářů se pro
nedostatek financí odsunuly do budoucna. Výstavba dálnice
pokračovala v krátkých úsecích v údolí Váhu na Pováží
a v Liptově, kde nebyly náročné inženýrské stavby a zejména
tunely.

Obr. 5 Jednokolejný III. Vinohradský tunel
Fig. 5 Vinohrady III single-track tunnel

V devadesátých létech SUDOP výraznou měrou přispěl
k tomu, že i v Československu se začalo uvažovat se zásadní
inovací železniční dopravní sítě. Jako první se zpracovával projekt vysokorychlostních tratí spojujících významná města

republiky a propojení domácí železnice na rychle se rozvíjející
transevropskou síť. Práce byla podložena studiem zahraničních
podkladů a také zkušenostmi ze zahraničních cest do zemí, kde
vysokorychlostní tratě byly již v provozu (Francie, Německo).
V oboru tunelových staveb jsme do projektu přispěli velmi
obsáhlou technickoekonomickou kapitolou a vlastními projekčními pracemi, neboť četnost tunelových staveb na vysokorychlostních tratích je velmi velká. S ohledem na ekonomické možnosti naší země se posléze prosadily projekty optimalizace
a modernizace stávajících hlavních tratí tzv. tranzitních koridorů vedoucích severojižním a západovýchodním směrem Českou
republikou.
K významným silničním stavbám patří tunel dálničního typu
u obce Dolní Újezd na rychlostní komunikaci R 35 (obr. 6)
vedoucí z Olomouce do Lipníku nad Bečvou, v těsné blízkosti
Smíchovského nádraží silniční tunel délky 152,5 m s komunikací městského okruhu Zlíchov – Radlická o 2 a 3 jízdních
pruzích.
Období devadesátých let je proti předchozím obdobím plodné
na přípravu mnoha novostaveb tunelů. Patří sem i projektová
příprava a výstavba Březenského tunelu, v současné době
nejdelšího železničního tunelu v síti SŽDC s. o, který obchází
povrchový hnědouhelný důl Libouš Severočeských dolů

Obr. 6 Silniční tunel na R35 u Lipníku nad Bečvou
Fig. 6 Road tunnel on the R35 highway near Lipník nad Bečvou

Obr. 7 Tatenický tunel
Fig. 7 Tatenice tunnel

80. léta

V 80. letech byla v SUDOPU zahájena příprava další velké
stavby z komplexu staveb přestavby železničního uzlu Praha.
Klíčovou stavbou pro řešení osobní dopravy v železničním uzlu
a pro úplnou kolejovou přestavbu železniční stanice Praha hl.
nádraží byla dostavba III. vinohradského tunelu, která probíhala
za provozu a v stísněných poměrech (obr. 5). Bylo to ve své době
největší poválečné tunelářské dílo v železniční síti ČSD a o jeho
významu svědčí skutečnost, že bylo sledováno jako režimová
stavba závazného úkolu vlády ČSSR. Dalším významným železničním projektem byla novostavba jednokolejného tunelu na
trati Brno – Česká Třebová (Blanenský č. 8/2) a rekonstrukce
dvoukolejného tunelu č. 8/1. Stavbu připravovali kolegové na
SUDOPU v Brně (Ing. Mottl); novostavba tunelu byla projektově pro realizaci připravena brněnskými a pražskými sudopskými
tuneláři.
90. léta
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Obr. 8 Ražba tunelů Nového spojení
Fig. 8 Excavation of the New Link tunnels

Chomutov a. s. na traťovém úseku Březno u Chomutova –
Chomutov, když náhradou za zrušený úsek tratě bylo nutné
vybudovat přeložku tratě v délce 7,1 km s jednokolejným tunelem délky 1758 m. Po závalu byla výstavba na dva roky přerušena, po jeho zmožení a dostavbě úpadní ražbou od výjezdového portálu byl uveden do provozu v roce 2007. Kromě projektové činnosti a autorského dohledu při realizaci připravených staveb se oddělení tunelů SUDOPU Praha podílelo na tvorbě normalizační a předpisové v oboru podzemních staveb.
Nové tisíciletí

Za třináct let, které budeme dále podrobně sledovat, se vyrazilo a uvedlo do provozu tolik kilometrů tunelů, kolik se jich
v minulosti realizovalo v průběhu celých desetiletí. SUDOP
Praha a. s. společně s kooperanty Metroprojektem Praha,
Amberg Engineers Brno a IKP CE od roku 2000 v úseku Česká
Třebová – Zábřeh připravil několik tunelů, které byly postaveny
mezi roky 2003 a 2006. Celkem šest dvoukolejných tunelů:
Nový Třebovický tunel dl. 95 m, Tatenický tunel (obr. 7) dl.
143 m, Krasíkovský tunel dl. 1098 m (z toho 1035 m ražených),
tunel Malá Huba dl. 324 m a tunely Hněvkovský I. a II. dl.
132 a 432 m. Když se v roce 2002 po pěti letech věnovaných
výstavbě tunelového komplexu Mrázovka do SUDOPU vrátil

Obr. 9 Západní portál Vítkovských tunelů NS
Fig. 9 Western portal of the Vítkov tunnels of the New Link
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Ing. Gramblička a začal systematicky doplňovat stávající sektor
tunelů střediska 209 o inženýry Johna, Šenka, Pikhartovou, Štecovou, Velebila a Marka, doplněných v roce 2008 po založení
specializovaného střediska 203 – tunelů o Ježka, Soukupa,
Slováčka, Žižku a Baláže, byli sudopští tuneláři již schopni
vyprojektovat i výrazně větší stavební stavby a objekty než
doposud.
Bezesporu nejvýznamnější stavbou uplynulých deseti let na
území hl. m. Prahy byla realizace tzv. Nového spojení Praha hl.
nádr., Masarykovo nádr. – Libeň, Holešovice, Vysočany (obr. 8).
Tato dopravní stavba, připravovaná drážními odborníky celá
desetiletí, propojuje všechny železniční tratě od severu, severovýchodu a východu ČR s pražským centrem. Stavba byla zahájena v roce 2004 ražbou dvoukolejných tunelů vedených pod
úbočím masivu Vítkova a v roce 2008 byl na nové trati zahájen
zkušební provoz (obr. 9).
Škoda že první dekáda po roce 2000 byla poznamenána legislativními zmatky s novelizací stavebního zákona v letech 2005
až 2011, způsobujících zásadní zdržení v přípravě infrastruktury,
a tím ohrožující i její spolufinancování z programů Evropské
unie TEN-T a Operačního programu Doprava. Z projektů, připravovaných na III. modernizovaném železničním koridoru hranice Polsko – Ostrava – Praha – Plzeň – hranice SRN, je nejzajímavějším úsekem, který připravoval kompletně SUDOP Praha
a. s., úsek Rokycany – Plzeň s dvojicí jednokolejných
Ejpovických tunelů dlouhých 4190 m, na kterých byla v rámci
soutěže o dodavatele navržena nová perspektivní metoda výstavby – mechanizovaná ražba pomocí tunelovacího stroje. V České
republice byla využita pouze na menších tunelech pražského
metra trasy A v letech 1976 a 2011–2012. Metodu TBM
a v menší části NRTM použili roku 2006 projektanti Sudopu
a Metroprojektu také v přípravné dokumentaci propojení Prahy
a Berouna ve stopě vysokorychlostní tratě. Dva jednokolejné
Berounské tunely svojí délkou přesáhly 25 km. Odhadované
investiční náklady byly na začátku světové finanční krize koncem roku 2007 nad možnosti státního rozpočtu ČR.
Nezanedbatelnou skutečností této doby byly i nereálné požadavky na bezpečnost kolejové dopravy v železničních tunelech ze
strany hasičského záchranného sboru ČR, z nichž některé se
bohužel opakují i na mnohem kratších tunelových objektech
dodnes. Na projektové přípravě V. tranzitního železničního koridoru z hranice SRN přes Děčín – Prahu – České Budějovice až
po hranice Rakouska se tuneláři SUDOPU Praha spolupodílejí
na přípravě všech stupňů projektové přípravy. Konkrétně se to
týká dvoukolejných tunelů: stavba Nemanice I. – Ševětín, tunel
Hosín dl. 3120 m, stavby 1. etapa Veselí nad Lužnicí – Soběslav,
hloubený Zvěrotický tunel dl. 370 m u Soběslavi, stavba Tábor
– Sudoměřice u Tábora, tunel Sudoměřický dl. 470 m , stavba
Sudoměřice u Tábora – Votice, tunel Mezno dl. 840 m, tunel
Deboreč dl. 680 m, ve stadiu projektu a také jediné kompletně
dokončené a provozované stavby v úseku Votice – Benešov
u Prahy, na kterém SUDOP vyprojektoval všechny stupně PD
tunelu Tomice II. dl. 250 m. Čtyři dvoukolejné tunely:
Holubický s dl. 980 m a únikovou šachtou výšky 29 m, hloubený Rousínovský dl. 700 m, Habrovanský dl. 650 m a Dřevnovický dl. 390 m byly v létech 2008 až 2010 vyprojektovány
pro SUDOP Brno v rámci modernizace trati Brno – Přerov,
I. etapa Blažovice – Nezamyslice, v extrémně těžkých podmínkách bobtnavých jílů na území moravské Hané. Projekt ve stupni přípravné dokumentace se potýká především s nedostatkem
investičních prostředků. Dalším úsekem připravovaným společně tuneláři SUDOPU a Metroprojektu bylo propojení Ústí nad
Orlicí a Chocně novou trasou, vyrovnávající meandry Tiché
Orlice dvěma jednokolejnými tunely raženými TBM –
Oucmanice dl. 5000 m a dvoukolejným tunelem Hemže dl.
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Obr. 10 Severní portál tunelu Turecký vrch
Fig. 10 Northern portal of the Turecký Vrch tunnel

1150 km. Zdá se však, že ani tento projekt nemá v dohledné době
naději na realizaci.
ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

S naším slovenským partnerem, Dopravoprojektem Bratislava, závod Zvolen, středisko Liptovský Mikuláš, jsme spolupracovali v letech 2008 a 2009 na přípravě tunelů pro R1
z Banské Bystrice do Ružomberku, úsek Slovenská Ľupča –
Korytnica. Na tomto úseku jsou dva tunely Diel dl. 1800 m
a Kozí Chrbát 3200 m. Tunely jsou umístěny ve vysokohorském
prostředí Národního parku Nízké Tatry.
V roce 2012 se dokončil tunel Turecký vrch na I. slovenském
železničním koridoru mezi Novým Mestom nad Váhom
a Trenčínem, jehož DUR a DSP připravené na sudopské půdě
úspěšně prošly legislativními úskalími a prakticky beze změn je
následně kolegové z Metroprojektu Praha dokončili v realizační
dokumentaci. Tunel Turecký vrch byl po dlouhých šedesáti
letech prvním železničním tunelem postaveným na Slovensku,
a proto byl pod drobnohledem všech zainteresovaných stran
(obr. 10).
Pro zapojení letiště F. Chopina ve Varšavě do sítě polských
železnic PKP jsme před mistrovstvím Evropy v Polsku vyprojektovali cca 2 km dlouhé hloubené tunely, naše snaha byla tohoto roku korunována oceněním Polské komory stavebních inženýrů (Polski Związek Inżynierów i Techników Budow nictwa Zarząd Główny) za rok 2012.
Zkušenosti z přípravy staveb využívajících mechanizovanou
ražbu jsme využili při přípravě dvou staveb na území Slovenské
republiky. DSP akce modernizace tratě Liptovský Mikuláš –
Poprad, úsek Východná – Liptovský Hrádok, s dvěma jednokolejnými tunely Červený Kút v délce 4863 m v oblasti krasových
vápenců, jílovců a tektonicky výrazně porušených dolomitů,
jsme dokončili roku 2012. Se stejným partnerem a taky SUDOP
Košice a IKPCE Praha jsme kooperovali na přípravě DUR
a DSP úseku modernizace železniční tratě mezi Krásnom nad
Kysucou a Čadcou, tunel Kýčera. Předpokládáme, že podstatná
část dvou jednokolejných tunelů délky 2x4350 m bude realizo-

Obr. 11 Čestné uznání ČKAIT
Fig. 11 Honourable Mention by ČKAIT

vána pomocí TBM; prvních cca 500 m od vjezdového portálu
technologií NRTM.
A co je nejaktuálnější? V době vydání tohoto čísla časopisu
se bude na Slovensku dokončovat RDS tunelu Červený Kút
a po nekonečném čekání se rozběhne realizace Ejpovických
tunelů.
ZÁVĚR
Závěrem si dovolíme poděkovat osudu za mimořádnou přízeň
a nejenom věčně „mladému“ kolektivu projektantů podzemních
děl na SUDOP Praha a. s., ale i všem ostatním projektantům
popřát dostatek příležitostí pro naplnění plánů a vizí ve výstavbě dopravní infrastruktury, která naši krásnou zemi obohatí
o další kvalitní objekty dokazující technickou vyspělost našich
inženýrů a techniků (obr. 11).
ING. KAREL ZÁVORA, zavorakarel@seznam.cz,
ING. ROMAN SMIDA, roman.smida@sudop.cz,
ING. MICHAL GRAMBLIČKA,
michal.gramblicka@sudop.cz,
SUDOP Praha a. s.
Foto: vizualizace, prof. Barták, ing. Mára, ing. Hasík a archiv
autorů SUDOP Praha a. s.
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ING. ŠTEFAN CHOMA – 70 ROKOV
ING. ŠTEFAN CHOMA SEPTUAGENARIAN
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Výstavbu moderných slovenských diaľničných
tunelov, ktorá začala v druhej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia, svojim osobným
vkladom ovplyvnilo viacero inžinierov a odborníkov zo Slovenska i zo zahraničia. Medzi
najdôležitejších z nich nepochybne patril
Ing. Štefan Choma, ktorý sa 27. 12. 2013 dožíva
životného jubilea 70 rokov.
Štefan Choma sa narodil v roku 1943
v Liptovskej Kokave. Po absolvovaní stavebnej
priemyslovky v Liptovskom Mikuláši pokračoval
v štúdiu na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave. Po ukončení odboru
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby pôsobil
na katedre betónových konštrukcií a mostov ako odborný asistent. V roku 1971 nastúpil na oddelenie mostov Riaditeľstva
diaľnic v Bratislave, kde pôsobil aj po transformácii riaditeľstva
na Slovenskú správu ciest. V období rokov 1975 až 1982 riadil
ako vedúci technickej dozornej správy prípravu a výstavbu diaľnično-železničného mosta cez Dunaj v Bratislave (dnes
Prístavný most), neskôr už ako vedúci útvaru mostov zabezpečoval výstavbu ďalšieho bratislavského mosta Lafranconi.
Okrem oboch dunajských mostov sa zúčastňoval aj na výstavbe
mostov na diaľnici D1, pričom medzi tie najzaujímavejšie patrili mosty v úsekoch medzi Liptovským Mikulášom a Hybe.
Po viac ako dvoch desaťročiach venovaných mostom neváhal
Štefan Choma prijať novú výzvu a prestúpiť v druhej polovici
svojej kariéry ku tunelárom. Deväťdesiate roky minulého storočia boli obdobím, keď sa výstavba diaľnic na Slovensku konečne
začala presúvať do hornatejšieho územia, kde už nebolo možné
sa tunelom vyhnúť. Štefan Choma bol ako investor pri príprave
prakticky všetkých slovenských diaľničných tunelov od jej úplného začiatku. Od roku 1996 sa už ako vedúci odboru tunelov
významnou mierou podieľal na výstavbe prvého slovenského
diaľničného tunela Branisko. Ďalšími tunelovými stavbami, pri
ktorých pôsobil, boli prieskumné štôlne pre tunely Ovčiarsko
a Višňové a tunely Horelica, Sitina a Bôrik. V roku 2006 ukončil svoje investorské pôsobenie vo vtedy už Národnej diaľničnej
spoločnosti a v svojej kariére pokračoval a stále pokračuje
v projekčnej spoločnosti Basler & Hofmann Slovakia ako jej
konateľ a výrobný riaditeľ. Jeho nová pozícia mu umožnila využiť svoje skúsenosti z diaľničných tunelov aj v Poľsku pri výstavbe tunela Laliki a tiež pri projektovaní viacerých nových slovenských železničných tunelov. Okrem pracovných aktivít je
potrebné spomenúť, že Štefan Choma je dlhoročným členom
výboru Slovenskej tunelárskej asociácie a v minulosti bol aj
predsedom Slovenskej cestnej spoločnosti a členom slovenského
výboru mostnej federácie FIB.
Moje osobné spomienky na Štefana Chomu sú spojené najmä
s „pionierskymi“ rokmi výstavby tunela Branisko. Napriek všeobecnému nedostatku skúseností (učili sme sa všetci za chodu)
a občasnej prevahe emócii, ktoré na stavbe (ako býva zvykom)
vládli, predstavoval Štefan svojou orientáciou na riešenia vždy
stabilizujúci a ukľudňujúci prvok. Neskoršie roky výstavby tunela Sitina, kde sme opäť spolupracovali, už umožňovali stavať na
skúsenostiach a poznatkoch z Braniska a aspoň v mojich spomienkach už boli menej dramatické hoci porovnateľne prínosné.
Želám Štefanovi aj za ostatných členov slovenskej tunelárskej
komunity pevné zdravie, pohodu a silu do ďalšej životnej dekády, v ktorej už bude zrejme menej času venovať pracovným
povinnostiam a čoraz viac času svojej rodine a záujmom.

The construction of modern Slovak motorway tunnels,
which started in the second half of the1990s, was affected by personal inputs of several engineers and professionals from Slovakia and abroad. Ing. Štefan Choma, who
will celebrate the 70th birth anniversary on 27/12/2013,
undoubtedly belong among the most important of them.
Štefan Choma was born in 1943 in Liptovská Kokava.
After graduating from the technical college of civil engineering in Liptovský Mikuláš he continued to study at the
faculty of civil engineering of the Slovak Technical
University in Bratislava. Graduating with a degree in
civil engineering from the Department of Civil
Engineering and Traffic Structures, he worked in the
department of concrete structures and bridges as
a technical assistant. In 1971 he entered the department of bridges of the
Motorways Directorate in Bratislava, where he worked even after the
transformation of the directorate into the Slovak Roads Administration.
During the 1975 – 1982 period he managed as the head of the technical
inspection administration the preparation and construction of the motorway-railway bridge over the Danube River in Bratislava (today the
Harbour Bridge – Prístavný Most). Later, already in the position of the
head of Bridge Department, he ensured the construction of another bridge in Bratislava, the Lafranconi Bridge. Apart of the two bridges over the
Danube River, he also participated in the construction of bridges on the
D1 motorway, where the bridges in the sections between Liptovský
Mikuláš and Hybe belonged among the most interesting ones.
After over two decades dedicated to bridges, Štefan Choma did not
hesitate to accept a new challenge and “convert” in the second half of his
career to tunnellers. The 1990s were the time period during which the
development of motorways in Slovakia finally started to move to more
mountainous regions, where it was no more possible to avoid tunnel structures. In the position of the employer, Štefan Choma participated in the
preparation of virtually all Slovak motorway tunnels since the very beginning. From 1996, in the position of the head of the tunnelling department,
he significantly participated in the construction of the first Slovak motorway tunnel, the Branisko. Other tunnelling projects on which he worked
were exploratory galleries for the Ovčiarisko and Višňové tunnels and the
Horelica, Sitina and Bôrik tunnels. In 2006, he concluded his activities in
the position of an employer in the at that time already existing National
Motorway Society. His career has continued in Basler & Hofmann
Slovakia s. r. o. in the position of its executive head and operations director. The new position allowed him to use his experience from motorway
tunnels even in Poland during the construction of the Laliki tunnel and
also from the designing for a range of Slovak railway tunnels. Apart from
working activities, it is necessary to remind us of the fact that Štefan
Choma is a long-term member of the Slovak Tunnelling Association
board and, in the past, was the chairman of the Slovak Road Society and
a member of the Slovak committee of the concrete bridge construction
federation FIB.
My personal memories of Štefan Choma are mainly associated with the
“pioneer” years of the Branisko tunnel construction. Despite the general
lack of experience (all of us learned by doing) and occasionally prevailing
emotions on the site (as it is usual), solution-oriented Štefan always represented a stabilising and quieting element. The subsequent years of the
construction of the Sitina tunnel, where we again collaborated, already
allowed us to base our decisions on the experience and knowledge gained
from the Branisko tunnel and, at least in my memories, they were les dramatic although comparably amazing.
I wish Štefan, even on behalf of the other members of the Slovak
Tunnelling Association, great health, happiness and stamina for the next
decade of living, during which he will probably devote more time to his
family and interests and less time to working obligations.

ING. MILOSLAV FRANKOVSKÝ,
TERRAPROJEKT, a. s., Bratislava

ING. MILOSLAV FRANKOVSKÝ,
TERRAPROJEKT, a. s., Bratislava
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ING. JAN VÁCLAVÍK – 80 LET
ING. JAN VÁCLAVÍK OCTOGENARIAN
V letošním roce se v plném pracovním nasazení
dočkal významného životního jubilea náš spolupracovník Ing. Jan Václavík.
Narodil se 2. 10. 1933 v Brně. V letech 1951 až
1956 studoval na Vysoké škole stavitelství,
Fakultě inženýrského stavitelství v Brně – obor
vodohospodářský. Studium ukončil státní závěrečnou zkouškou s vyznamenáním.
Během své odborné praxe pracoval jako projektant
zejména v oblasti podzemních staveb v oboru technologická zařízení a to celých neuvěřitelných 57 let.
Kariéru začal v roce 1956 nástupem do Ateliéru
zvláštních a podzemních staveb Vojenského projektového ústavu v Praze jako projektant vodohospodářské skupiny. Během několika dalších let rozšířil svoji specializaci o obory nezbytné pro provoz podzemních staveb, zejména
vzduchotechniku, chlazení, zásobování elektrickou energií
a řízení technologických systémů. Během krátké doby se vypracoval na vedoucího skupiny, kterou přebudoval na skupinu technologie. Zároveň v této době pracoval na mnoha projektech
v oblasti podzemních staveb jako hlavní technolog. Odbornost získaná studiem na vysoké škole, doplněná pozdějším rozšířením
jeho znalostí v oblasti provozní technologie, mu umožňovala
podílet se již v prvních fázích projektů na celkové koncepci připravovaného díla; zejména u podzemních staveb se řešení stavební a technologické části staveb velice významně prolíná
a ovlivňuje. Kromě vedení technologické skupiny byl hlavním
specialistou ústavu v oboru trvalých ochranných staveb civilní
obrany. Vzhledem k tomu, že řada těchto staveb, realizovaná pro
ministerstva obrany a spojů ČR, byla a stále je v režimu utajení,
nemůžeme bohužel zmínit konkrétní podrobnosti. Jubilant dále
zpracoval jako hlavní technolog koncepci ochranného systému
pražského metra včetně projektů několika technologických center.
V roce 1994 ukončil svůj pracovní poměr ve Vojenském projektovém ústavu a nastoupil do společnosti SATRA, spol. s r. o.,
ke svým bývalým spolupracovníkům z VPÚ. Společnost v této
době zpracovávala projekt ochranného systému Strahovského
automobilového tunelu. Vzhledem k tomu, že podle původního
návrhu bylo nutno řešit řadu technologických souborů jako
systémy dvouúčelové (tzn. využívané jak v režimu dopravním,
tak ochranném), rozšířil Ing. Jan Václavík své znalosti
o specifika technologického vybavení automobilových tunelů.
Tuto skutečnost využil při návrhu, projektu, realizaci
a zkušebním provozu automobilového tunelu Mrázovka ve funkci hlavního technologa. Zejména při návrhu systému jak provozního, tak požárního větrání, kdy zejména po velkých požárech
v alpských tunelech v roce 1999 byl na řešení těchto systémů kladen velký důraz. Na návrhu řešení spolupracoval
s prof. Ing. Karlem Hemzalem z ČVUT Fakulty strojní a s odborníky z CETU ve Francii. V této funkci se také aktivně podílel na
návrhu řídicího systému dopravy jak samotného tunelu
Mrázovka, tak na koordinovaném liniovém řízení tunelů
Zlíchov, Mrázovka a Strahov včetně návazných systémů na
pozemních komunikacích.
Od prvních studijních prací v roce 1997 až do roku 2013 byl
součástí týmu, který projektuje a koordinuje Soubor staveb MO
v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka. V letošním roce po dokončení všech svých úkolů a povinností na této akci odešel ve svých
80. narozeninách do více než zaslouženého důchodu.
Honzu Václavíka jsem poznal v srpnu 1968, kdy jsem rok po
dokončení studia na vysoké škole nastoupil do Vojenského projektového ústavu. Dá se říci, že jsem celý svůj profesní život,
kromě tří let v devadesátých letech, prožil s ním. Ke všem svým
spolupracovníkům byl přátelský, otevřený a vždy se o své zkušenosti rád podělil. Od počátku jsem u něho obdivoval jeho

Our colleague, Ing. Jan Václavík, celebrates this year
the important 80th anniversary with full working commitment.
He was born on 2nd October 1933 in Brno. During the
1951 – 1956 period, he studied at the Faculty of Civil
Engineering of the University of Building in Brno, majoring in water resources. He concluded the studies by passing the final state examination with honours.
During the course of his professional praxis he worked
for unbelievable 57 years as a designer, mainly in the
field of underground structures in the sector of technological equipment.
His career started in 1956, when he entered the Studio
for specialist and underground structures of the Military
Designing Institute to work in the position of a designer in a water-resources designing group. During several following years he expanded his specialisation to sectors necessary for the operation of underground structures, first of all ventilation, cooling, power supply and management of technological systems. During a short time he worked his way up to the head
of the group and reorganised it into a technological group. During this
time he worked concurrently on many designs in the area of underground
structures in the position of the main technologist. The expertise gained by
his university studies, which was later supplemented by the expansion of
his knowledge in the field of operating technology, allowed him to participate in the overall concept of the project being prepared since the initial
design phases; solving civil engineering parts and technological parts of
structures very significantly mingle and are mutually affected. In addition
to the position of the head of the technological group, he was the main specialist of the institute in the field of permanent civil protection structures.
Unfortunately, with respect to the fact than many of these structures were
carried out for the Ministry of Defence and Communications of the Czech
Republic and were and still are in the “classified” regime, we cannot mention concrete details. Ing. Jan Václavík, in the position of the main technologist, further carried out the concept for the protecting system of
Prague metro, including designs for several service centres.
In 1994 he ended his employment in the Military Designing Institute
(MDI) and entered SATRA spol. s r. o. to join his former colleagues from
the MDI. Currently the company works on the protecting system of the
Strahov automobile tunnel. Taking into consideration the fact that it was
necessary according to the original design to solve many technological
complexes as double-purpose systems (to be used both in the operating
mode and the protecting mode), Ing. Jan Václavík expanded his knowledge by specifics of the technological equipment of automobile tunnels. He
applied it in the position of the main technologist to his work on the proposal, design, realisation and commissioning of the Mrázovka automobile tunnel. It was beneficial first of all in designing both operating and fire
ventilation, where great stress was put on solving these systems, most of
all after large fires in Alpine tunnels in 1999. He worked on the proposal
for the solution together with Prof. Ing. Karel Hemzal from the Faculty of
Mechanical Engineering of the Czech Technical University and experts
from the French CETU. In this position he also actively participated in the
work on the design for the traffic management system for the Mrázovka
tunnel, but also for the coordinated linear management of the Zlíchov,
Mrázovka and Strahov tunnels, including linking systems on roads.
He was part of the team designing and coordinating the Set of
Structures on the City Circle Road in the Malovanka – Pelc Tyrolka section since the initial studies in 1997 till 2013. This year, after fulfilling all
his tasks and obligations regarding this work, he more than deservingly
retired, at the age of 80.
I met Jack Václavík for the first time in August 1968, when I entered
the Military Designing Institute, one year after the graduation from the
university. It is possible to say that I have spent all my professional life
(with the exception of three years during the 1990s) together with him.
He was friendly and open toward all colleagues and was always happy to
be able to share his experience with them. I admired his relation to work
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vztah k práci, dá se říci, že práce pro něj byla kromě jeho rodiny
největším koníčkem. Čeho si nejvíce vážím a co jsem se od
něho, alespoň doufám, naučil, je inženýrský a ne normativní přístup k řešení technických problémů. Tato dovednost vyplývala
ze skutečnosti, že v době před rokem 1989 nebyly některé výrobky nebo systémy u nás dostupné a bylo nutné spolupracovat
s výrobními závody na jejich vývoji a výrobě. Jako příklad uveďme spolupráci při vývoji blokových chladicích jednotek
v závodě ČKD Choceň, speciální úpravny vody s ČKD Dukla
anebo s ČKD Praha naftové motory při vývoji dieselcentrál pro
ochranný systém metra, a další.
Přejeme Ing. Janu Václavíkovi, aby svou energii a tvůrčí
potenciál ještě dlouhá léta využíval i v nastalém důchodovém
období o to více pro rodinu a oblíbenou zahrádku.

from the very beginning. It is possible to say that, with the exception of
his family, work was his greatest hobby. What I appreciate most of all and
what I hopefully learned from him is the engineering and non-normative
approach to solving technical problems. This skill followed from the fact
that some products or systems were not available in our country before
1989 and it was necessary to work together with production plants on
their development and production. Let me present as an example the collaboration with ČKD Choceň plant during the development of cooling
blocks, with ČKD Dukla regarding special water treatment facilities or
with ČKD Prague Diesel Engines regarding the development of diesel
generating sets for the protective system of metro, etc.
We wish Ing. Jan Václavík to use his energy and creative potential for
the long years to come for his family and his favourite garden, even more
so in the current period of retirement.

ING. LUDVÍK ŠAJTAR, SATRA, spol. s r. o.

ING. LUDVÍK ŠAJTAR, SATRA, spol. s r. o.

ZA ING. JOSEFEM ZAJÍCEM, CSC.
LOOKING BACK AT ING. JOSEF ZAJÍC, CSC.
Dne 9. září 2013 zemřel ve věku 88 let,
v kruhu svých nejbližších, význačný český
stavební inženýr, pan Ing. Josef Zajíc, CSc.
Ing. Josef Zajíc, CSc. patřil k významným
osobám československého inženýrského stavitelství. Byl znám nejen v Československu,
ale byl oceňován i v mezinárodním kontextu.
Věnoval se zejména mechanice hornin,
problematice kotvení do hornin tyčovými kotvami a metodám zajišťování skalních stěn
a výrubů.
Po ukončení Vysoké školy inženýrského
stavitelství v Praze zahájil svou profesní kariéru jako statik ve firmě Stavoprojekt. Brzo poté, již v roce
1950, nastoupil jako vědecký aspirant do Ústředního ústavu
geologického v Praze. Tam se několik let věnoval inženýrskogeologickým problémům spojeným s výstavbou přehrad
na Vltavě. Vedle Slapské přehrady bylo vrcholem jeho kariéry vodní dílo Lipno. Zde se soustředil především na problematiku výstavby velké podzemí kaverny pro naši první
podzemní hydroelektrárnu. Zodpovídal tu za vyřešení tehdy
pro geotechniku nových náročných problémů stability podzemních výlomů velkých rozměrů.
Mimo jiné byl také jedním z prvních v naší republice, kdo
se zabýval problematikou podzemního ukládání radioaktivního odpadu.
V roce 1964 nastala další etapa jeho profesní kariéry,
která byla pak natrvalo spojená s firmou Stavební geologie
Praha. Jedním z prvních úkolů, které zde převzal, bylo vedení komplexního státního výzkumného úkolu „Aplikace
mechaniky hornin pro účely projektování a výstavby podzemních objektů ve vodním stavitelství“. Sám se v něm
věnoval teorii i aplikacím metod zlepšování vlastností skalního masivu kotvením.
Jeho dalším velkým profesním úkolem byly projektové
studie spojené se zajišťováním stability svahů Krušných hor,
jejichž úpatí byla ohrožena postupem povrchové těžby uhlí
ve Velkodole československé armády.
Pamětníci si jistě připomenou jeho účast na řadě významných československých inženýrských staveb. Za všechny
ostatní lze vyjmenovat například kaverny a tunely přečerpávacích elektráren Čierný Váh a Dlouhé stráně, zajišťování
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Ing. Josef Zajic, CSc., a renown Czech civil engineer,
died at the age of 88 years in the family circle on 9th
September 2013.
Ing. Josef Zajíc, CSc., belonged among important figures of the Czech civil engineering. He was known not
only in Czechoslovakia, but was appreciated even in the
international context. He devoted himself first of all to
soil and rock mechanics, problems of anchoring into
ground with rod-type anchors and methods of stabilising
rock walls and excavated openings.
After graduating from the University of Civil
Engineering in Prague, he started his professional career
as a structural engineer in Stavoprojekt designing office.
Soon after, in 1950, he entered the Central Geological Institute in
Prague as a scientific candidate. He devoted himself for several years
to engineering geological problems associated with the development
of dams on the Vltava River. Apart from the Slapy dam, the peak of his
career was the Lipno waterworks. On this project, he focused himself
first of all on the problems of the construction of the large underground
cavern for our country’s first underground hydropower station. He was
responsible for the solution to complex problems of large-dimension
underground caverns, which were at that time new for the geotechnics.
He was, inter alia, one of the first people in our republic dealing with
the problems of underground repositories of radioactive waste.
Another stage of his professional career commenced in 1964. It was
associated with the company of Stavební Geologie Praha
(Construction Geology Prague). One of the first tasks he undertook
was to lead the complex state research project titled “The application
of soil and rock mechanics to designing and implementing underground structures in the field of water industry”. In this project, he dedicated himself to the theory and applications of methods of improving
properties of rock mass by anchoring.
Other of his professional tasks lied in studies associated with the
securing of stability of slopes of the Krušné Hory (Erzgebirge) mountains, the bases of which were endangered by the progress of open cast
mining in the Large-Scale Mine of the Czechoslovak Army.
Witnesses will certainly remember his participation in a number of
important Czechoslovak civil engineering construction projects. For
all the others it is possible to mention, for example, caverns and tunnels of the Čierny Váh and Dlouhé Stráně pumped storage schemes,
the stabilisation of exposed rock slopes in Děčín on the Pastýřská Wall,
in Hřensko, Tetín and on the Vyšehrad Rock in Prague.
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stabilit exponovaných skalních svahů v Děčíně na
Pastýřské stěně, v Hřensku, Tetíně a na Vyšehradské skále
v Praze.
Z podzemních staveb je možno připomenout Důl Richard
pro ukládání radioaktivních odpadů, tunel Nelahozeves,
Jakubský tunel, tunel Adamov, tunel u České Třebové nebo
účast na rekonstrukci Vinohradského tunelu.
Kromě přehrad na Vltavě zanechal své nepřehlédnutelné
stopy i při výstavbě přehrad Dalešice, Nechranice
a Hříměždice.
Své bohaté zkušenosti uplatnil i přímou účastí na zahraničních projektech v Rakousku, na Kubě, v Iráku a v Peru.
Zásadní je publikační činnost Ing. Zajíce, CSc. Již v roce
1961 vydal spolu s J. Kosem a K. Zimou tehdy populární
učebnici technické geologie. Ta vyšla znovu v roce 1965.
Spolu s akademikem Quido Zárubou a dalšími spolupracovníky připravil jedinečnou knihu „Geologie přehrad na
Vltavě“. Vydalo ji nakladatelství Akademie v roce 1967.
Jeho nejznámější publikací ovšem je „Kotvení do hornin“.
Spolupracoval na ní spolu s Ing. Hobstem. O zájmu technické veřejnosti o toto dílo svědčí i to, že vyšla současně
v Slovenském nakladatelství Alfa v Bratislavě a v SNTL
v Praze v roce 1972. Toto známé a odbornou veřejností
uznávané dílo bylo vyznamenáno Českou maticí technickou. Jde o první soubornou publikaci tohoto oboru nejen
v Československu, ale i ve světě. O tom svědčí i další vydání knihy v roce 1975 a anglický překlad knihy v roce 1977,
kterou vydalo nakladatelství Elsevier. Anglický vydavatel
si později vyžádal další rozšířené vydání. To pak vyšlo
v roce 1983 pod názvem „Anchoring on Rock and Soil“.
Kromě těchto stěžejních děl publikoval Ing. Zajíc, CSc.
několik desítek dalších odborných článků na rozličných
vědeckých konferencích a v odborných časopisech.
Na Josefa Zajíce budeme všichni vzpomínat nejen jako
na vynikajícího inženýra, ale i jako na člověka výjimečných lidských vlastností. Vždy neobyčejně skromný, nikdy
se neprosazoval jinak než výsledky své práce. Přestože
vždy těžil ze svých ohromných teoretických znalostí, byl
především inženýrem schopným uplatňovat své rozsáhlé
zkušenosti a inženýrský cit. Podobně jako další velcí geotechnici té doby, Q. Záruba nebo Arnošt Dvořák, mu nedělalo žádný problém běhat dlouhé hodiny na lokalitě a trávit
celé dny na lešeních budovaných na strmých skalních svazích a pozorně sledovat, jak se vyvíjí jeho projekt a bezprostředně jeho provádění usměrňovat.
Pro „skálu“ měl porozumění jako málo kdo z nás. Byl s ní
bytostně propojený a ve svých osobních vlastnostech jako
by se jí v mnohém podobal. Pevný a neústupný ve svých
zásadách a vytrvalý při plnění svých povinností. To mu
však nijak nebránilo v jeho vřelém lidském přístupu ke spolupracovníkům i blízkým.
Znali jsme ho jako člověka, který výjimečně miloval
svou rodinu a věnoval jí kromě své práci veškerý svůj čas.
Osobnost pana Ing. Josefa Zajíce, CSc. tak zůstane v naší
paměti nejen jako vzor profesionála inženýra, ale i jako
vzor přítele a skvělého člověka.
Čest jeho památce.
Za bývalé kolegy a spolupracovníky

Of the underground construction sites it is possible to remind us of
the Richard Mine, the Jakubský tunnel, the Adamov tunnel, the tunnel
near Česká Třebová or the participation in the reconstruction of the
Vinohrady tunnel in Prague.
In addition to dams on the Vltava River, he left noticeable traces
even during the construction of the Dalešice, Nechranice and
Hříměždice dams.
He exercised his extensive experience even through his participation in projects abroad, in Austria, Cuba, Iraq and Peru.
The publication activities of Ing. Zajíc, CSc., are of crucial importance. It was as long ago as 1961 that he, together with J. Kos and K.
Zima, published a geological textbook, which was very popular at that
time. It was republished in 1965. Together with academician Quido
Záruba and other collaborators he prepared a unique book “The geology of dams on the Vltava River”. It was published by the Akademie
publishing house in 1967. But the best known publication of his is
“Anchoring into ground”. He collaborated on it with Ing. Hobst. The
proof of the technical public interest in this work is, among others, the
fact that it was published concurrently in Alfa, a Slovak publishing
house in Bratislava, and the SNTL publishing house in Prague, in
1972. This well known work, which was acknowledged by the professional public, was distinguished by the Czech Technical
Fellowship. It is the first comprehensive publication of this kind not
only in Czechoslovakia but also in the world. The evidence of it is
even given by the 1975 re-edition and the English translation of the
book in 1977, which was published by Elsevier publishing house. The
English publisher later asked for new expanded edition. It was published in 1983 under the title „Anchoring on Rock and Soil“.
In addition to the above-mentioned key works, Ing. Zajíc, CSc.,
published several tens of other technical papers at various scientific
conferences and in technical journals.
We will all remember Josef Zajíc not only as an excellent civil engineer, but also as a man of exceptional qualities. Always exceptionally
modest, he never asserted himself in another way than through the
results of his work. Despite the fact that he always benefited from his
extensive theoretical knowledge, he was first of all a civil engineer
capable of applying his wealth of experience and common engineering sense. Alike other great geotechnicians of that time, Q. Záruba or
Arnošt Dvořák, it was no problem for him to walk for long hours on
a locality and spend all days on scaffolds installed on steep rock slopes, carefully watching how his design was being implemented and
immediately guiding the operation.
He understood the “rock” as few of us. His personality was connected with it and, as far as his personal properties are concerned, it was
as if he was similar to it in many aspects. Firm and unyielding in his
principles and unrelenting in fulfilling his obligations. Nevertheless,
this property not at all hindered his human approach toward his collaborators and close friends and relatives.
We knew him as a man exceptionally loving his family, and, with
the exception of his work, devoting all his time to it.
The personality of Ing. Josef Zajíc, CSc., will remain in our memory not only as a model of a professional civil engineer, but also a friend and magnificent man.
Honour to his memory.
On behalf of former colleagues and collaborators

DOC. ING. ALEXANDR ROZSYPAL, CSc.

DOC. ING. ALEXANDR ROZSYPAL, CSc.
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ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES
CZECH TUNNELLING ASSOCIATION ITA-AITES REPORT
www.ita-aites.cz
ODBORNÝ ZÁJEZD ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES NA ÚLOŽIŠTĚ
RADIOAKTIVNÍHO ODPADU V MAĎARSKU
TECHNICAL EXCURSION OF THE ITA-AITES CZECH TUNNELLING ASSOCIATION
TO A REPOSITORY FOR RADIOACTIVE WASTE IN HUNGARY
The annual technical excursion organised by the Czech
Tunnelling Association took place on 3rd through 5th October
2013. It was combined with an away meeting of the editorial
board of TUNEL journal. The aim of the trip was the repository of low-level and medium-level radioactive waste near the
village of Bátaapáti in southern Hungary. The excursion was
organised with the support provided by the Czech Radioactive
Waste Repository Authority (RAWRA).
During the meeting of the Tunel editorial board
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc., handed a commemorative medal
over to Ing. Alexandr Rozsypal, CSc., for long-term active
work in the editorial board and significant contribution to the
CzTA activities.
The official name of the repository at Bátaapáti is "Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló" (the National Radioactive Waste
Repository); it was developed and is administered by the
Hungarian state-owned company "Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság"
(the Public Limited Company for Radioactive Waste
Management, PURAM, http://www.rhk.hu/en/). The excursion
was possible owing to the kind approach of the information
department, namely Ms. Bernadett Kakasy.
The repository comprises technological grounds on the surface and an underground part. The underground part is formed
by two inclined access tunnels (gradient of 10°, length of
1.7km, excavated cross-section width and height of 7m and
7m, respectively), a network of service tunnels and two chambers (length of 120m, excavated cross-section width and height
of 11m and 9m, respectively) at the depth of 250m under the
surface for depositing radioactive waste. The PURAM expects

Obr. 1 Prof. Barták předává pamětní medaili doc. Rozsypalovi (foto Ing.
L. Mařík)
Fig. 1 Prof. Barták handing the commemorative medal over to doc. Rozsypal
(photo Ing. L. Mařík)

120

that additional chambers will be driven from these service tunnels. The underground part of the repository was driven
through granite rock mass.
Při plánování říjnového odborného zájezdu v roce 2013 byla
snaha naplnit podnět Ing. Oty Hasíka, že méně někdy znamená více, který zformuloval v příspěvku o odborném zájezdu
v roce 2012 (viz Tunel číslo 4/2012).
Proto byl cíl zájezdu zvolen jen jeden, a to úložiště nízkoa středněaktivních radioaktivních odpadů nedaleko vesnice
Bátaapáti v jižním Maďarsku. Zájezd byl pořádán s podporou
Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), jmenovitě
Ing. Markéty Dvořákové, za což patří SÚRAO poděkování.
Odborný zájezd proběhl ve dnech 3. až 5. října 2013 a byl spojen s výjezdním zasedáním redakční rady časopisu Tunel.
Ve srovnání s odborným zájezdem v roce 2012 byl cíl cesty
dál a navíc byl zájezd o jeden den kratší. Naštěstí řidič autobusu nudnou cestu tam po maďarské dálnici nahradil zajímavým putováním maďarskými vesničkami v okolí Balatonu,
které bychom jinak, jedouce po dálnici přes Budapešť, neměli
šanci vidět.
První večer se uskutečnilo zasedání redakční rady časopisu
Tunel, při kterém předal předseda redakční rady a místopředseda CzTA prof. Ing. Jiří Barták, DrSc., pamětní medaili
doc. Ing. Alexandru Rozsypalovi, CSc., za dlouholetou aktivní
práci v redakční radě a významný přínos pro činnost CzTA.
Úložiště v Bátaapáti se oficiálně jmenuje „Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló“ (National Radioactive Waste Repository)
a vybudovala a spravuje ho maďarská státní společnost
„Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Non profit
Kor látolt Felelősségű Társaság“ (Public Limited Com pany
for Ra dioactive Waste Management, neboli PURAM,
http://www.rhk. hu/en/). Je to obdoba českého SÚRAO.
Exkurze byla umožněna díky laskavému přístupu informačního oddělení, jmenovitě paní Bernadett Kakasy.
Lokalita Bátaapáti byla pro úložiště vybrána až na druhý
pokus. Na konci osmdesátých a začátkem devadesátých let se
maďarská administrativa pokusila prosadit vybudování úložiště v jiné lokalitě. Ta byla vybrána čistě podle technických kritérií. Narazili však na tuhý odpor místních obyvatel a politiků,
kteří vzdoru proti stavbě úložiště dokázali využít ve svůj prospěch (a následný volební úspěch). Podruhé už výběr lokality
nebyl podřízen pouze technickým kritériím, ale také tzv. společensko-sociálním hlediskům. Zkrátka s místními obyvateli
a samosprávou bylo intenzivně jednáno.
Průzkumné práce v lokalitě Bátaapáti probíhaly od poloviny
devadesátých let. V roce 2005 proběhlo ve vsi Bátaapáti referendum s výsledkem 91 % hlasů pro stavbu úložiště (účast
v referendu dosáhla 75 % obyvatel). Stavba mohla být zahájena. Na jaře 2013 začalo ukládání odpadu do podzemí. Do úložiště se ukládají nízko- a středněaktivní opady z maďarské
jaderné elektrárny Paks.
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Úložiště tvoří dva přístupové úklonné tunely
(sklon 10°, délka 1,7 km, šířka výrubu 7 m,
výška výrubu 7 m), síť obslužných tunelů a dvě
komory (délka 120 m, šířka výrubu 11 m,
výška výrubu 9 m) v hloubce 250 m pod povrchem pro ukládání radioaktivního odpadu.
PURAM předpokládá, že se z těchto obslužných tunelů bude pokračovat v budování dalších komor. Podzemní část úložiště byla vyražena v žulovém masivu. Kromě nafárání několika poruchových pásem ražby proběhly bez
problémů za použití trhacích prací. Poruchová
pásma se očekávala, avšak jejich přesné umístění se lišilo oproti předpokladům. Z diskuse se
zástupci PURAM mezi řádky vyplynulo, že
kvůli těmto rozdílům oproti předpokladům se
plán budování komor musel změnit a že není
úplně jasné, jak dál s budováním komor postupovat. Pravděpodobně jde o to, že se další
komory nepodaří vyrazit, nebo budou muset
být kratší, než se předpokládalo.
Vlastní exkurze byla rozdělena na dvě etapy. Obr. 2 Účastníci exkurze před vstupem do areálu (foto B. Kakasy)
Nejprve proběhla prohlídka technologické Fig. 2 Excursion attendees in front of the grounds entrance (photo B. Kakasy)
povrchové části úložiště včetně velínu a haly
úložiště vysokoaktivních odpadů, který se rozbíhá v pohoří
pro přípravu sudů s radioaktivním odpadem na uložení do podMécsek v prostoru bývalých uranových dolů.
zemí. Na místě jsou kompletovány do sad po 9 ks sudů
Druhou přednášku přednesl József Berta, který byl odpovědo objemu 200 l a ukládány do betonových prefabrikovaných
boxů. Boxy se sudy jsou potom v hale vyplněny betonem, který
ný za ražby a dnes má na starost provoz podzemní části úlodo úložiště dovážejí autodomíchávače (doprava a ukládání
žiště. Ve své přednášce popsal ražby a skladbu primárního
betonové směsi v čistém prostředí haly úložiště probíhá trubkaostění. Štoly a komory se razily s horizontálním členěním
mi, které jsou vyvedeny skrz stěnu haly vně budovy, takže autovýrubu, ostění tvoří svorníky, dvojice svařovaných sítí
domíchávač do haly nevjíždí). Týdenní objem uložených sudů
a stříkaný beton.
dnes činní asi 40 ks, tzn. 4 až 5 boxů. Boxy s radioaktivním
Závěrem ještě stručné srovnání s Českou republikou. U nás
odpadem jsou do úložiště dopravovány automobily.
SÚRAO vybudovalo a provozuje úložiště pro nízkoKvůli geotechnickým problémům během ražeb (viz výše)
a středněaktivní radioaktivní odpady (tj. stejný druh odpadů
PURAM připravuje optimalizaci boxů – chce nahradit betonojako se ukládá v Bátaapáti) v přípovrchovém úložišti
vé prefabrikáty ocelokarbonátovými schránkami, a tím dostat
v Dukovanech. Ostatní nízko- a středněaktivní odpady se ukládo stejné jednotky objemu více sudů.
dají do úložišť Richard (Litoměřice) nebo Bratrství (Jáchymov).
Druhá část exkurze byla v podzemí. Dvěma automobily byli
účastníci dovezeni na konec úklonných tunelů a prohlédli si
ING. TOMÁŠ EBERMANN, Ph.D.,
komoru K-1, kde je již uloženo asi 130 boxů s radioaktivním
tomas.ebermann@gmail.com
odpadem.
člen redakční rady časopisu Tunel
Během obou částí exkurze účastníky provázeli pracovníci
PURAM (v technologické části úložiště pánové Csaba
Bertalan a Peter Farkas a v podzemní části úložiště paní
Bernadett Kakasy a pan József Berta) a odpovídali na jakékoliv dotazy. Cennou pomoc poskytl i účastník odborného zájezdu Dr. Ing. Jan Bódi, původem z Maďarska, který všechny překladatelské oříšky pomohl rozlousknout. Fotografování
v prostorech úložiště bylo povoleno.
V úložišti je vybudován systém monitoringu. Sledují se
vlivy na životní prostředí (především kvalita vzduchu
a důlních vod opouštějících úložiště) a geotechnické veličiny
(především deformace ostění komor a okolního horninového
prostředí pomocí extenzometrů, stabilita portálů pomocí inklinometrů a měření deformací portálových konstrukcí).
Po prohlídce úložiště následovaly dvě přednášky. První
přednesl Zoltán Nagy (odpovědný geolog PURAM). Zaměřil
se především na historii výběru lokality včetně popsání důvodů, proč první pokus o výběr lokality nevyšel. Dále popsal
geotechnický průzkum, který definitivnímu výběru Bátaapáti
Obr. 3 Podzemní kaverna s uloženými kontejnery na nízko a středně radiopředcházel, a změny geotechnických podmínek oproti předpoaktivní odpad (foto Ing. L. Pikhartová)
kladům, kterým PURAM musel čelit během výstavby. Zmínil
Fig. 3 Underground cavern with containers for low-level and medium-level
se i o maďarském programu pro výběr lokality pro trvalé
radioactive waste stored in it (photo Ing. L. Pikhartová)
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NOVÝ GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ CZTA ITA-AITES
NEW GENERAL SECRETARY OF ITA-AITES CZTA
Delší dobu připravovaná a již dříve avizovaná změna na pozici generálního sekretáře České tunelářské asociace ITA-AITES
se stává skutečností. Od 1. ledna 2014 je generálním sekretářem
CzTA ITA-AITES Ing. Markéta Prušková, Ph.D., která v této
funkci vystřídala Ing. Miloslava Novotného. Ten bude pro
CzTA nadále v omezeném rozsahu pracovat.
Pro kontakt s Ing. Pruškovou používejte:
• e-mail: pruskova@ita-aites.cz
• mobil: +420 702 062 610
Ing. Miloslav Novotný je nadále dostupný na tel. č. +420 724
170 278 a mailové adrese: novotny@ita-aites.cz.
Pro kontakt se sekretariátem CzTA nepoužívejte staré adresy
s příponou …metrostav…(tj. novotny@metrostav.cz; miloslav.novotny2@metrostav.cz a ita-aites@metrostav.cz). Jejich
funkčnost bude ukončena.

The change in the position of the general secretary of the ITAAITES Czech Tunnelling Association, which was being prepared for a longer time and was notified some time ago, is becoming reality. Starting from 1st January 2014, the general secretary of the ITA-AITES CzTA will be Ing. Markéta Prušková,
Ph.D., who will replace Ing. Miloslav Novotný in this position.
Ing. Novotný will work for the CzTA further, to a limited extent.
For contact with Ing. Prušková use:
• e-mail: pruskova@ita-aites.cz
• mobile tel.: +420 702 062 610
From now on, Ing. Miloslav Novotný will be available on
telephone number +420 724 170 278 and e-mail address: novotny
@ita-aites.cz.
Do not use old addresses with the affix …metrostav for the
contact with the CzTA secretariat (i.e. novotny@metrostav.cz;
miloslav.novotny2@metrostav.cz and ita-aites@metrostav.cz).
Their functionality will be terminated.

KOMENTÁŘ K ČLÁNKU
K PROJEKTU VYSOUVANÝCH TUNELŮ POD VLTAVOU NA TRASE IV.C1 PRAŽSKÉHO METRA
Ve své poznámce bych se rád
vrátil k článku Ing. Ermína
Stehlíka „Výstavba pražského
metra – historie, současnost
a budoucnost“ zveřejněném
v časopisu Tunel č. 1/2013,
který byl vydán při příležitosti
12. mezinárodní konference
Podzemní stavby Praha 2013.
V tomto jinak velmi zdařilém článku je v odstavci věnovaném podchodu Vltavy na
trase IV.C, kde se hovoří
o projektu vysouvaných tunelů,
uvedeno, že autorem technologie výstavby byl prof. J. L. Vítek z centrály Metrostavu.
S tímto konstatováním nemohu zásadně souhlasit. Spojovat
tento projekt s jednou osobou není možné.
Vše začalo krátce po oznámení výsledků výběrového řízení
na tuto stavbu metra v roce 2000. Na poradě u generálního
ředitele Metroprojektu Praha a. s., kde Ing. Jiří Bělohlav, v té
době výrobně-technický ředitel Metrostavu a. s., pronesl
z mého pohledu památnou větu: „Jímkování v řekách dělali již
naši dědové a pradědové. Já bych chtěl, abychom vymysleli
něco moderního, čím bychom se mohli prezentovat vůči
světu.“ To byl pro mne ten „vizionář“, který chtěl bez ohledu
na rizika, která s tím mohou být spojena (zejména pro
Metrostav a. s. jako zhotovitele stavby), posunout úroveň českého podzemního stavitelství na světovou úroveň. Tomuto
zásadnímu rozhodnutí předcházelo ze strany Metrostavu
a. s. mapování zahraničních zkušeností a konzultace se světovými experty.
Byla vytvořena operativní skupina specialistů z Metrostavu
a z Metroprojektu, aby prověřovala různé varianty technického
řešení. Nejprve byly prověřovány dvě varianty: naplavování
sekcí tunelů s postupným spouštěním na dno řeky a varianta
postupné betonáže tunelu v otevřené stavební jámě na břehu řeky
a vysouvání tunelu těsněným otvorem v zajištění této stavební
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jámy do rýhy ve dně řeky. Nejprve byla vyloučena varianta
naplavování sekcí tunelů a byla dále sledována varianta postupného vysouvání.
Pak následoval zlomový okamžik, kdy pracovníci již zmíněné operativní skupiny specialistů z Metrostavu a z Metroprojektu přišli s novým návrhem. Koryto řeky Vltavy je
relativně úzké (cca 170 m) a stavební jáma pro výstavbu hloubených tunelů na trojské straně řeky dostatečně dlouhá (cca
290 m), aby bylo možno v ní vybetonovat celý tubus tunelu
a následně ho po zatopení této stavební jámy (suchého doku)
vysunout do koryta řeky. Velkou předností tohoto řešení byla
i skutečnost, že uzavřený tubus tunelu ponořený pod hladinu
vody je velmi výrazně nadlehčován vztlakem vody, a tím je
usnadněna manipulace s ním.
Tento návrh získal velmi rychle podporu všech pracovníků
podílejících se na přípravě tohoto projektu. Následovala řada
dalších kroků při přípravě a následně i při realizaci tohoto projektu, na kterých se pochopitelně velmi významně podílel
prof. J. L. Vítek jako vedoucí kolektivu technické rady, kde
byli zastoupeni pracovníci všech dotčených organizací.
V žádném případě nechci zlehčovat jeho práci, ale tvrzení, že
autorem této technologie je jediná osoba, neodpovídá skutečnosti. Je to velmi úspěšné kolektivní dílo počínaje vizí, formulovanou na úplném začátku Ing. Jiřím Bělohlavem, až po
práci dělníků na stavbě.
ING. JIŘÍ RŮŽIČKA, ruzicka@metroprojet.cz,
METROPROJEKT Praha a. s.
Poznámka redakce časopisu Tunel: Článek, na který reaguje Ing. Jiří Růžička, je textem jedné ze čtyř Keynote Lectures,
které byly předneseny dne 22. dubna 2013 v úvodu mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2013. Ing. Ermín Stehlík
se ve své přednášce věnoval historii, současnosti a budoucnosti výstavby pražského metra a nemohl tedy v řadě aspektů
uvést další podrobnosti.
Redakce děkuje Ing. Růžičkovi za zaslaný zpřesňující
komentář, který považuje za objektivní.
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