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Abstrakt:
Trvale udržitelný rozvoj dopravy je s využitím silniční, železniční, vodní a letecké
dopravy prakticky nemožný. Článek obsahuje koncepci projektu „Podzemní doprava
materiálů v Evropě“. Evropa patří mezi velmi hustě zalidněné oblasti. Taková oblast vyžaduje
přepravu velkého množství materiálů, energie, potravin, vody apod. S tím také souvisí
vytváření velkých prostor pro sklady, překladiště, nádraží, letiště apod. Jediný způsob řešení
tohoto dopravního problému budoucnosti je podle autora podzemní doprava materiálu mezi
hustě zalidněnými oblastmi. Podzemní doprava by se realizovala podobně jako doprava
plynu, vody a ropy potrubím uloženým pod povrchem. Řešení tohoto problému je nastíněno
prakticky v celém rozsahu tohoto problému a to od volby dopravních tras až po zajištění jejich
provozu. Záměrem tohoto projektu je doprava zboží a materiálu a v žádném případě ne
doprava lidí.
Abstract:
Sustainable development of the traffic using the road, railway, waterway and air
transport is virtually impossible. The article includes the concept of the "Underground
transport of materials in Europe." Europe is a very densely populated area. Such an area
requires high amounts of materials, energy, food, water, etc. This also results in creating a
large space for storage, transshipment, railway stations, airports, etc. It is only way to solve
this traffic problem of the future, according to the author, the underground transport of
material between the densely populated areas. Underground transport should be implemented,
like transport of gas, water and oil pipes stored under the ground. Solution of this problem is
outlined in almost the whole extent of the problem and the choice of routes to ensure their
operation. The aim of this project is to transport goods and material and in any case not to the
right people.
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Motto:
Všechno co je možné umístit pod zem, dejme pod zem
a povrch země nechme pro klidný a zdravý život lidí.
1. ÚVOD
Evropa patří mezi velmi hustě zalidněné oblasti. Vzniká stále více a stále větších
oblastí, kde lidé nacházejí zaměstnání a lepší podmínky pro uspokojování svých životních
potřeb. Hustě zalidněné oblasti vyžadují velké množství materiálů, energie, potravin, vody
apod., které se musí denně do těchto oblastí dopravovat. Opačně zase veškeré odpady a také
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produkty činnosti těchto oblastí se musí dopravovat do jiných míst (Malindžák, 2006). Tak
vznikají velké nároky na přepravu, na přepravované množství a na přepravní rychlost. S tím
také souvisí vytváření velkých prostor pro sklady, překladiště, nádraží, letiště apod.
Takové řešení dopravy materiálů není vhodné např. směrem k Asii a to ani v Evropské
části, protože tam je spousta nezalidněných prostor nebo prostor nevhodných k zemědělství
nebo produktivnímu lesnictví a pro takové oblasti je zcela jednoznačně vhodná doprava
železniční.
Jedna z vhodných možností řešení dopravního problému budoucnosti je podzemní
doprava materiálu mezi hustě zalidněnými oblastmi. Podle názoru autora to je dokonce jediná
možnost rozvoje dopravního systému. Čím později se začne řešit, tím větší škody přírodě
člověk v takových prostorách způsobí.
Řešení znamená vytvořit propojení takových oblastí podzemními tunely, ve kterých se
budou pohybovat poměrně velkou rychlostí kontejnery plné zboží, výrobků, materiálů apod.
Je nutné zdůraznit, že záměrem tohoto projektu je pouze doprava materiálu, protože ten
nepotřebuje vhodné klimatické podmínky, snese velké zrychlení a brzdění, nepotřebuje
stabilizaci polohy apod. jako by to bylo při dopravě lidí.
2. SOUČASNÝ STAV V DOPRAVĚ V HUSTĚ ZALIDNĚNÝCH OBLASTECH
V hustě zalidněných oblastech na celém světě se využívají a v budoucnu musí ještě
více využívat podzemní prostory pro všechny činnosti lidí a zvláště provoz strojů a zařízení,
které nemusejí být na povrchu země. Je to zásadní otázka života lidí v hustě zalidněných
oblastech, související s ochranou životních podmínek pro jejich život i život ostatních živých
organismů. Velká města přitahují bohaté a podnikavé obyvatele tím, že ve velkých městech
mají dobrý kontakt s dodavateli i odběrateli. Dále mají velký výběr pracovních sil a to jak
vysoce specializovaných, tak se základním vzděláním, a tedy mají výbornou zásobárnu
pracovních sil pro své podnikání. Mají možnost osobního kontaktu se svými partnery při
různých obchodních a
společenských příležitosdo města
likvidace odpadů
tech, což vytváří podmín- dodávky
potraviny doprava autem
únik do ovzduší a do kanalizace
doprava autem
ky pro další rozvoj. zboží
odvoz hmotného odpadu
výrobky
doprava autem
Podnikatelé tedy potřebu- nápoje doprava autem
odvoz hmotného odpadu
odvoz hmotného odpadu
jí velké město nebo hustě nábytek doprava autem
(obaly)
ostatní vybavení doprava autem
odvoz hmotného odpadu
zalidněnou oblast, ale co energie doprava el vedením
odvoz hmotného odpadu
doprava potrubím
opačně. Obyvatelé, kteří plyn
únik do ovzduší
voda
doprava potrubím
hledají své uplatnění ve zařízení pro el. doprava autem
únik do ovzduší
únik do kanalizace
společnosti, mají v tako- zařízení pro vodu doprava autem
odvoz hmotného odpadu
zařízení pro plyn doprava autem
vé oblasti větší možnosti
odvoz hmotného odpadu
odvoz hmotného odpadu
nalezení
vhodného
zaměstnání, ve kterém co Obr.1 Některé významné komodity které „protékají“ městem
nejlépe
využijí
své
schopnosti. I když ne pro všechny vrstvy obyvatel jsou hustě zalidněná centra výhodné, přesto
to je prostředí, nabízející větší možnosti uplatnění (Voženílek, 2010).
Ve velkém městě anebo v hustě zalidněné oblasti žije mnoho lidí a ti zase mají hodně
požadavků pro svůj způsob života. Všichni tito obyvatelé chtějí mít větší příjmy pro svůj
spokojený způsob života a to zase vyvolá nové pracovní příležitosti a také požadavky na
výrobu.
Zjednodušeně řečeno hustě zalidněná oblast potřebuje denně:
° velké množství výrobků zemědělské produkce,
° značné množství výrobků průmyslové výroby,
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°
°
°
°

velké množství energií,
velké množství vody (pokud možno čisté),
vdechuje velké množství vzduchu (pokud možno čistého) a
vyprodukuje velké množství odpadu, který je nutné někde odvézt.

Zjednodušeně řečeno, to co se do oblasti doveze, to se přemění na odpad a musí se
odvést. Na obr. 1 vidíme, poněkud přibližně, ale přehledně, jaké jsou nároky na dovoz a
odvoz z hustě zalidněné oblasti. K tomu ještě přibude to, co hmotného se v této oblasti
vyprodukuje a opět suroviny, potřebné na výrobu se musí také do této oblasti dovést. Výjimku
tvoří pouze suroviny, které se v této oblasti v přírodě nacházejí. Hmotné výrobky, které se
v této oblasti vyrobí, se musí odvézt a to zase jiné hustě zalidněné oblasti.
Pěkný příklad nároků na přepravu jsem slyšel v televizi. V Kazachstánu se vypěstuje
bavlna, ta se převeze do Turecka, kde se utká plátno. To se převeze do jednoho východního
asijského státu, kde se z plátna ušijí trička. Ty se převezou do Evropy k potištění a odtud se
zase převezou zpátky do Asie a teprve
odtud se distribuují do ostatních státu
světa k prodeji. Je zřejmé, že všechny
fyzické práce se provádějí v místech
kde je dostatek pracovníků. Opět jsme u
velkých měst. Ještě dodám, že když
jsem si chtěl uprostřed Austrálie koupit
tradiční
výrobek
australských
domorodců, tak jsem zjistil, že byl
vyroben v Polsku.
Z toho všeho vyplývá, že po
světě se pohybuje a bude pohybovat
velké množství zboží, výrobků a
surovin a to nejrůznějšími směry.
S malým zjednodušením to je opět mezi
místy s hustým zalidněním.

Obr.2 Odhad zalidnění ČR v polovině třetího
tisíciletí. Zpracováno autorem

Po tomto úvodu se podívejme na obr.2. na předpoklad rozložení obyvatelstva v České
republice v polovině třetího tisíciletí. Obyvatelé se pravděpodobně soustředí kolem hlavních
dopravních koridorů.. Je to zřejmě docela uvážlivý odhad zpracovaný autorem na základě
dříve získaných informací. Pro nás z toho vyplývá několik zajímavých otázek:
° jak asi budou jednotlivé oblasti propojeny,
° kolik „zboží“a odpadu se bude mezi těmito oblastmi přepravovat,
° jakými prostředky se bude to všechno přepravovat,
° s jakou frekvenci budou ty dopravní prostředky jezdit,
° jaký vliv to bude mít na kvalitu životního prostředí,
° jaký vliv to bude mít na zdraví lidí.
Dnes již nelze předpokládat, že nějaká hustě zalidněná oblast s obyvateli na
přiměřeném stupni kulturního a technického vývoje může existovat isolovaně od ostatního
světa. Z toho vzniká další problematická situace a to je, že mimo kratší dopravní cesty
v rozmezí republik nebo jinak specifikovaných oblastí musí být hustě zalidněné oblasti
vzájemně a neoddělitelně propojeny intenzivní dopravou.
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Podívejme se ještě na odhad
zalidnění odhad zalidnění Evropy
v polovině třetího tisíciletí (obr. 3).
Z tohoto zajímavého a dost pravděpodobného odhadu vidíme potenciální
směry intenzivní dopravy. Jak se bude
to množství materiálů dopravovat?
Bude to železnice, automobilová
doprava,
kombinovaná
doprava,
letecká doprava anebo vodní doprava?
Kdo myslí na naše vnuky a
pravnuky, tak určitě doufá, že to
nebude letecká a automobilová
doprava. Proč? Je to proto, že budou
také cestovat lidé. Ti chtějí mít
pohodlné a příjemné podmínky pro
cestování a tyto nároky se budou
stoprocentně stále zvyšovat. Mají se
Obr.3 Předpoklad zalidnění části Evropy v r.
lidé
v dopravních
prostředcích
2500. Upraveno autorem podle starší studie.
proplétat
mezi
kamiony
na
přeplněných silnicích? Mají se vyhýbat osobní přepravě letadel, když s extrémní hustotou
nákladní letecké dopravy začnou stoupat havárie letadel? Mají se uchýlit na pohodlnou a
příjemnou vodní dopravu, která je ale se zase pomalou? Je to pouze několik málo, ale zato
velmi závažných otázek, na které musíme hledat odpověď.
Intenzita automobilové dopravy se rychle blíží své maximální kapacitě. Dálnice jsou
přeplněné již teď. Máme je rozšiřovat, máme dělat více jízdních pruhů? Máme takto
připravovat situaci pro zvýšení počtu havárií, které se při větším počtu přejíždění z jednoho
jízdního pruhu do druhého určitě zvýší. To přece není rozumná cesta. Navíc máme přes hory
tunely a jejich rozšiřování není možné. Musí se vyrazit další tunel, jinak takové úzké místo
znamená jednoznačně danou horní mez propustnosti takové dopravní tepny. Závěrem
zhodnocení situace v silniční dopravě můžeme téměř jednoznačně konstatovat, že naplnění
přepravní kapacity je velmi blízko a že další zvyšování vyžaduje velké náklady a značně
znepříjemní život všem lidem. Jediná možnost řešení tohoto výhledu je převést, nebo
postupně převádět silniční dopravu materiálů mimo silnice. Výsledkem by bylo, že po
silnicích se budou pohybovat převážně lidé a to v lidem přizpůsobených dopravních
prostředcích s příjemným výhledem na okolní neporušenou přírodu.
Zvyšování přepravy materiálů leteckou dopravou je sice možné, ale na štěstí pro
lidstvo má své hranice. Jednak to je kapacita letišť a prostory technického zabezpečení letiště,
které značně zvyšují prostor patřící této dopravě, Jednak to je hluk, který se sice
v budoucnosti sníží na únosnou mez. Hlavně to je množství spalin vypouštěných ve velkých
výškách, kde již rostliny nemohou CO2 likvidovat. Škodlivost této situace zatím ještě lidé
nevnímají, nebo nechtějí vnímat, protože rádi využívají letadla k přepravě na větší
vzdálenosti. Ponechme tuto přepravu lidem a zbytečně nezvyšujme nákladní leteckou
dopravu, i když již dnes víme, že se příliš zvyšovat nemůže.
Zvyšování přepravy materiálů vodní dopravou skutečně možné je a také se zatím stále
zvyšuje. Je to tedy jedno z významných opatření, jak zachovat možnost rozvoje přepravy
materiálů, ale i to má své omezení. Námořní vodní doprava má zatím omezení pouze
v kapacitě přístavů a to se průběžně řeší. Říční vodní doprava je dána kapacitou říčních toků a
která se různými projekty trvale zvyšuje, ať již to je prohlubováním řečišť, stavbou
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protipovodňových přehrad, které slouží také jako zásobníky vody pro období sucha,
zvětšováním kapacity říčních plavidel apod. Vynechali jsme však to nejnákladnější a to je
splavňování dalších vodních toků stavbou vodních jezů a plavebních komor a dalších staveb
tyto stavby doprovázející. Např. využití kapacity vodních dopravních cest na našem území je
pouze 10 %, tak tady je rezerva. Bohužel využití této reservy není možné nařídit, ale musí
samo vyplynout z ekonomické situace. Je to tak, nebo se mohou zodpovědní pracovníci na
nejvyšších místech ve státě rozhodnout dělat průběžně kroky i v tomto směru k zajištění
spokojenosti našich pokolení?
Zvyšování přepravy materiálů železniční dopravou je rozumná cesta. Všichni víme,
že železniční doprava je méně operativní než silniční doprava, protože není možné dopravit
materiál až k zákazníkovi. Je to skutečně tak? Je to pouze částečně pravda. Všichni jsme
svědky toho, že se ruší celá řada vleček vedoucích přímo do závodů. Nebudeme rozebírat
důvody ani příčiny, ani nebudeme hledat
viníka, ale vyjdeme z faktu, že železniční
přeprava
může
zvýšit
množství
přepravovaného materiálů. Autor vidí
možnost zvyšování kapacity přepravy
železniční dopravou vyřešením dvou
problémů. Jednak to je zkrácení vzdálenosti
mezi jedoucími vlaky důsledným využitím
možností, které poskytuje GPS. Druhou
možností, která se stále řeší, je nalezení
způsobu operativního přeložení kontejneru
z návěsu auta na železniční vagon. Možná
to je i rozdělení zisků mezi železnicí a
automobilovým dopravcem. Ať je to
jakkoliv, tak možnost zvýšit kapacitu Obr.4. Potrubní doprava vápence v Japonsku
přepravy materiálů na železnici existuje, ale firmy SUMITOMO METALS
záchrana
rozvoje
dopravy
v tomto
nespočívá.
3. POTRUBNÍ DOPRAVA MATERIÁLŮ
Podle názoru autora (Strakoš, 2000), existuje pouze jediná možnost, jak zvyšovat
přepravní kapacity. Je potrubní doprava materiálů, zdůrazňuji ne doprava lidí, ale materiálů.
Úvaha je založena na tom, že když se dopravuje obrovské množství ropy, plynu a vody
v potrubí na vzdálenosti tisíců km, tak proč by se také nemohl potrubím dopravovat materiál?
Uveďme několik příkladů z dosud realizovaných a někdy úspěšných pokusů.
Potrubní doprava vápence v Japonsku.
Názorným příkladem potrubní dopravy budoucnosti je podzemní doprava vápence,
realizovaná firmou SUMITOMO METALS v Japonsku (5). Je v provozu od dubna 1983
v Tochigi Pref. Jedná se o dopravu na vzdálenost 35 km (propagační obr.3). Je to ukázka
ekologicky šetrné dopravy materiálu. Realizovaný projekt podzemní dopravy se nazývá
"Capsule Liner“, což volně přeloženo můžeme označit jako kontejnerová doprava. Je to
revoluční systém v dopravě hmot. Používají se, jak je na obrázcích patrné, kontejnery s pěti
bantamovými koly na každé straně, které vedou kontejner v potrubí o průměru 1 m. Kontejner
o obsahu 1,6 t se pohybuje volně, poháněn poměrně malým tlakem vzduchu. To znamená, že
hnací síla se dosáhne ventilátorem. Kontejnery jsou pro zvýšení kapacity spojeny vždy po
třech do „kontejnerového vlaku“. Intervaly mezi pohybem vlaku jsou 50 sec. Spotřeba energie
na dopravu je 0,7 kWh na 1 km, což představuje výkon potřebný na pohyb trojice kontejneru
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cca 3 kW. Po celé trase je kontejnerový vlak sledován počítačem a celá doprava je tak plně
automatizována. Doprava je zcela bezpečná, protože ani dva po sobě jedoucí vlaky nemohou
do sebe narazit díky vzduchovému polštáři mezi nimi. Tento systém je podle názoru
konstruktérů i podle názoru autora dopravou budoucnosti, která výrazně omezí pohyb
kamionů i vlaků po povrchu země.
Podzemní doprava materiálů má velmi významné výhody:
• nejdůležitější je to, že nezatěžuje pohyb člověka na povrchu země,
• je čistá a bezpečná a velmi šetrná k životnímu prostředí,
• prakticky nahrazuje kontinuální dopravu,
• vytváří možnost dopravovat různé druhy materiálů,
• je zcela nezávislá na počasí a provozu ostatních druhů doprav,
• podle získaných zkušeností v Japonsku je poměrně málo náročná na údržbu,
• provozní náklady jsou velmi malé (investiční náklady jsou poměrně velké).
Představme si takovou dopravu někde v Evropě. Kde to je někde? Podívejme se na
obr.3, kde je vybraná část mapy Evropy s vyznačením předpokladu budoucího osídlení
v polovině třetího tisíciletí. Z toho předpokladu je možné, alespoň orientačně, vyznačit
dopravní trasy, které musí v budoucnu tyto oblasti propojovat.
4. VYBRANÉ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ
Zpracování tak náročného a relativně nového projektu si vyžádá řešení několika
náročných dílčích částí. Je to vlastně skládanka výzkumně vývojových a projekčních úkolů,
která umožní vytvořit v závěru celý projekt. Ne všechny problémy jsou zcela nové, a proto
řešení některých části, jako je např. ražení tunelů, v dnešní době není velký problém, pokud je
délka tunelu malá. Když se bude razit tisíc km tunelů a nebo ještě více, tak zcela známá
problematika může narazit na problémy, které doposud nedovedeme spolehlivě odhadnout.
Podívejme se na těch několik vybraných problémů, jejichž vyřešení prakticky podmiňuje
úspěšné řešení celého projektu.
Rychlost přepravy
Po těchto nepřímo vyznačených trasách se bude pohybovat když ne obrovské, tak
velké množství různého materiálů, které lidé pro svůj život potřebují. Není to přece lákavá
představa, že část nebo dokonce velká část materiálu by se pohybovala tak, že o ní vůbec
nebudeme vědět a že lidé se budou přemísťovat auty a železnicemi po trasách s minimálním
množstvím kamionů a nákladních vlaků? Úplně bez kamionů to nepůjde, ale může jich být
jenom tolik, kolik je nezbytně nutné.
Výřez mapy Evropy je o rozměrech cca 2 x 2 tisíce km, takže trasa ze středu Itálie do
Švédska anebo na sever Anglie je skutečně téměř 2 000 km. Kamion s průměrnou rychlostí 60
km.hod-1 tuto trasu pojede cca 35 hod. Vlak s průměrnou rychlostí 80 km.hod-1 tuto trasu
pojede 25 hod. a to v ideální představě. Pokud kontejner pojede rychlosti 150 km.hod-1 , tak
tuto vzdálenost pojede 14 hod. Jsou to pouze orientační časy, poněvadž jsme zanedbali
všechny manipulační časy. Ty budou u kamionů nejkratší a u vlaku nejdelší, takže celková
doba přepravy bude jiná a tedy i porovnání rychlosti přepravy bude jiné, ale vždy výhodné
pro potrubní dopravu.
Kapacita přepravních prostředků.
Zatím jsme při této úvaze zanedbali jeden významný fakt a to je kapacita přepravního
prostředku. Na obr.5 je koncová stanice s kontejnery pro hmotnost nákladu 1,6 t. Zatím co
kamion s vlekem veze náklad o hmotnosti např. 20 t, tak vlak veze náklad o celkové
hmotnosti1000 t. Nahradí tedy 50 kamionů s vlekem. Je to velký rozdíl, ale ani to není
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spolehlivý ukazatel významu těchto přepravních
prostředků, protože kamion dojede až do
prostoru zákazníka nebo logistického centra.
Terminál nákladní železniční přepravy, jak
z toho vyplývá, by muselo obsluhovat
minimálně 50 kamionů a to na obou stranách.
Takže z této zjednodušené úvahy nelze zcela
porovnat výhody a nevýhody obou způsobů
přepravy. Potrubní přeprava materiálu však
porovnání s oběma druhy dopravy, jak je
uvedeno později, snese.
Obr.5 Pohled na koncovou stanici pro
dopravu vápence v Japonsku. Matriál
firmy SUMITOMO METALS

Energie potřebná k přepravě

Vraťme se však ke kontejnerové
potrubní přepravě. Uvažujme průměr potrubí
pro přepravu 1,5 m, což se již pro přepravu plynu někdy používá. Pokud bude délka
kontejneru 4 m, tak jeho objem je 28 m3. Pokud bude naplněn např. zeleninou, tak jeho
hmotnost může být cca 15 t, zatím co při přepravě uhlí by byla hmotnost okolo 30 t. V tomto
případě prakticky nahradí přepravu kamiony. Pokud by byla rychlost pohybu kontejneru
v potrubí optimisticky 40 m.s-1 (rychlost 150 km.hod-1) a vzdálenost mezi pohybujícími
kontejnery byla 800 m, tak by se hmotnost 1000 t v tomto 800 m dlouhém úseku, přepravila
za 12 min. a čas na odebrání kontejnerů v cílovém terminálu by byl 20 sec.
Pokud bychom předpokládali součinitel tření kontejneru cca 0,005, tak odpor proti
pohybu kontejneru o hmotnosti 30 t by byl cca 1800 N a pak energie potřebná pro přesunutí
na vzdálenost 40 m by byla cca 72000 Ws tedy potřebný výkon by byl 72 kW. A u kontejneru
se zeleninou 36 kW. To je pouze orientační odhad a potřebný výkon záleží na několika
konstrukčních faktorech, které mohou potřebný výkon ještě snížit. Mimo to se na trase
vyskytnou úseky, které nebudou vždy v rovině a tak např. kontejner pohybující se dolů bude
před sebou tlačit vzduchový polštář, který bude pohánět kontejner vpředu.
Zajímavá otázka je pohon
kontejneru. Jedna možnost je
v Japonsku odzkoušený pohon
vzduchový, tedy ventilátory. Je
to pohon známý a odzkoušený u
potrubní pošty, která se používá
již mnoho let. Jenom pro
informaci potrubní pošta v Praze
se používala dlouhou dobu a její
zastavení bylo způsobeno teprve
velkými záplavami, kdy se
některé úseky zaplavily bahnem.
Dnes se stále používá na velkých
poštách a také v supermarketech.
Druhá možnost je použití
lineárních motorů, stejně jako se
Obr.6 1100 km dlouhé potrubí o průměru 4 m pro
nyní stále více rozšiřuje pro
dopravu vody přes poušť v Lybii
pohon
vlaků
známého
(zdroj: J. Kotulič - Bunta)
v Šanghaji
pod
názvem
MAGLEV. Velká výhoda takového pohonu by byla možnost dosažení velké rychlosti pohybu
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a to až 300 km.hod-1. Velká rychlost však dává málo času v terminálu pro odebrání kontejneru
z dopravní trasy. Takový pohon by byl sice nákladný, hlavně investičně, ale zato velmi
progresivní. Názor autora je však, že to co je nákladné nyní, nemusí být nákladné za několik
desítek let.
Oblouky dopravní trasy
Topologie dopravní trasy je další z otázek, které se postupně musí vyřešit. Na volbě
poloměru dopravní trasy závisí délka kontejneru nebo soupravy z několika kontejneru
spojených do vlaku. Na zvoleném poloměru dopravní trasy také závisí způsob vytvoření
dopravní trasy.
Potrubí pro dopravu materiálu bude zřejmě složeno z ocelového potrubí podobně jako
potrubí pro dopravu ropy, plynu nebo vody To však není jediná možnost a zatím vůbec nelze
říci, jestli je to vhodné provedení. Na obr.6 je pohled na ukládání betonového potrubí o
průměru 4 m pro dopravu vody na Sahaře. Kontejner při pohybu v potrubí bude
pravděpodobně „plavat“ na vzduchovém polštáři, vytvořeném vzduchovou vrstvou okolo
stěny potrubí. Ta bude mít teoreticky velmi malou rychlost oproti rychle se pohybujícímu
kontejneru, ale nelze vyloučit, že se kontejner v některých místech nebude svými bantamy
otírat o stěny. To by vedlo k opotřebení stěn a tedy k občasné výměně potrubí. Vědomě je
použit pojem občasné, protože to je jeden z významných faktorů životnosti potrubí a tím i
nákladů na údržbu dopravní cesty.
V případě potrubí z betonových sekcí se nabízí myšlenka, jestli vůbec musí být
„potrubí“ kruhového průřezu. Jaké výhody by měl profil čtvercový s nebo obdélníkový? Na
první pohled se nabízí myšlenka, že čtvercový profil může mít své výhody s hlediska vedení
kontejneru. Když již uvažujeme o čtyřstěnné sekci, tak proč by nemohla být sekce vícestěnná,
např. šestistěnná a je tady další problém k řešení.
Způsob vytvoření dopravní cesty
O tom jaký bude mít průřez dopravní cesty, rozhodne zřejmě způsob, jakým dopravní
cestu vytvoříme. Je to proto, že to bude asi na celém projektu to nejnákladnější. Nabízí se
několik možností. Ten nejběžnější způsob je uložení potrubí do výkopu. Když již uděláme
výkop, tak může být profil „potrubí“ jakýkoliv.
Další možností vytvoření
dopravní cesty je ražení, tzn.
vytvoření „tunelu“, do kterého se
vloží potrubí, hornickým způsobem.
S ohledem na velikost průměru to
znamená vrtat tunel kruhovým
razícím mechanismem. Toto je běžná
technologie ražení podobných děl.
Vrtat tunel o průměru např. 1,2 m
není v zásadě velký problém.
V tomto případě je ale kruhový
průřez podmínkou minimálních
nákladů.
Pokud
tedy
připustíme
kruhový průřez, tak se nabízí
progresivní možnost tvorby tunelu
znázorněný na obr. 7 a 8 a to je
protlačování kvalitního betonového

Obr.7 Protlačování betonového potrubí přes
horninu, 4 m pod povrchem, do vzdálenosti 300 m.
Foto autor
Foto autor
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potrubí. To znamená, že povrch země
by byl minimálně narušen.
Volba dopravní trasy
Neméně
významnou
problematikou je volba dopravní
trasy. Významnou otázkou je, jestli
bude doprava probíhat pouze mezi
dvěma místy anebo mezi více místy.
T. zn. jestli bude trasa rozvětvena
anebo
jednoduchá.
Jednoduchá
dopravní cesta vyžaduje pouze řešení
počáteční a koncové stanice.
Podívejme se na příklad Japonské
firmy SUMITOMO METALS na Obr.8 Pohled do potrubí vtlačovaného do zeminy
obr.5. Je to sice koncová stanice
cca 4 m pod povrchem.Provádí firma ……
jednoúčelové dopravy těženého
v Japonsku. (Foto autor)
vápence, ale i tak je to velmi
zajímavé. V našem případě by se kontejnery do dopravní trasy vkládaly a vykládaly, zatímco
se naplní. Zajímavý je také řídící ventil nahoře vpravo, tedy ventil před příjezdem do stanice.
Tímto ventilem se vlastně řídí rychlost pohybu vlaku, protože vzduchový polštář tlačený
vpředu kontejnerem má pouze jedinou možnost úniku a to je přes tento ventil. Pokud by byl
zavřený, tak vzduchový polštář zbrzdí kontejner tak, že do koncové stranice dojede pomalu.
Tak by bylo možné řídit rychlost pohybu kontejneru v případě, že se bude k pohonu využívat
stlačený vzduch. V takovém případě bude také výhodnější vzduch před kontejnerem odsávat a
přispívat tak k pohonu kontejneru. V případě využití takového návrhu by se kontejner, který
dojede do koncové stanice pouze „bubínkovým zařízením“ vysunul z dopravní trasy a vytlačil
přímo na návěs kamionu.
Kontejner, který se vkládá do dopravní trasy, by se podobným podávačem vsunul do
dopravního potrubí a ventilátorem urychlil na dopravní rychlost. To by platilo pouze
v případě, kdyby se jako výhodná ukázala doprava stlačeným vzduchem.
Rozvětvená dopravní síť, která se později určitě vytvoří, vyžaduje řešení dalšího
problému, a to je odbočení do jiného tunelu. Jako vždy je k dispozici několik řešení, z nichž si
uveďme alespoň jednu myšlenku, a to je že se těsně před příjezdem kontejneru „odsune“ část
spodní poloviny potrubí dolů a ta svede kontejner do spodního tunelu, kde může kontejner
pokračovat jiným směrem anebo se zastaví v konečné stanici.
Problematika volby koncových stanic.
Většina úvah vyplývá z úvodu tohoto návrhu. Bude to místo, kde je velká spotřeba
materiálů a zemědělské produkce, anebo kde se vyprodukuje velké množství produktů, které
potřebuje hustě zalidněná oblast dodat do jiných oblastí. Nalézt taková místa není v zásadě
velký problém, ale nejdůležitější je nalezení míst, která si vyměňují zboží mezi sebou. Ale i
toto je určitě možné najít.
Tím však problém nekončí. Je zapotřebí rozhodnout, jakého tvaru bude průřez
dopravní trasy a jakým způsobem se bude stavět. Pokud se bude tunel razit hornickým
způsobem, tak může být vedený téměř přímo a to bez ohledu na kopce, hory, suchá místa
nebo zemědělské a lesní půdy. Také je možné razit tyto tunely např. pod dálnicemi, kdy
budou malé starosti s majiteli pozemků, pokud ne vůbec žádné. Další z problémů je
překonávání přírodních překážek, jako např. skutečné terénní podmínky na plánované trase,
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rokle, strže, skaliska, vodní překážky, přístup k místům pro protlačování apod.
5. JAK PŘISTOUPIT K ŘEŠENÍ DISKUTOVANÉHO PROBLÉMU
Problém trvalého rozvoje dopravy se týká dopravy ve velkém hustě zalidněném
prostoru. Podle názoru autora to je právě Evropa a to zvláště střední Evropa. Proto je nutné
začít řešit tento problém právě v tomto prostoru. Díky organizaci Evropské unie je velmi
účelné nastartovat tento projekt co nejdříve. Představa autora je taková, že se z každého
zúčastněného státu vyberou 2 až 3 významní pracovníci vhodného profesního složení. To je
pro úspěch řešení to nejdůležitější. Tento pracovní tým začne řešit jednotlivé problémy
projektu. Které? Ty, které byly naznačeny. Samozřejmě, že se objeví další dílčí a náročné
úkoly, ale to se ukáže až v průběhu řešení. Náklady na práci skupiny takových pracovníků
s dobrými, ne-li s výbornými tvůrčími schopnostmi, nebudou v prvých dvou až tří letech
velké. Teprve pak, podle výsledků práce se zhodnotí znovu další postup. V té době již bude
vhodné, ne-li nutné začít s vývojem jednotlivých prvků, které budou stavebními kameny
projektu. Samozřejmě se předpokládá, že nositelem projektu bude Česká republika, ale to
záleží na tom, kde se objeví ta pravá osobnost pro vedení takového pracovního týmu. Pro
zahájení projektu připravuje skupina českých odborníků žádost o finanční podporu projektu,
který by byl základem pro zahájení této tvůrčí práce.
6. PŘÍNOSY ŘEŠENÍ
Hlavním přínosem uvažovaného projektu bude příprava jediné možnosti, jak zajistit
trvalý rozvoj dopravy. Toto však není jediný přínos.
Vyřešení ekonomického způsobu vytvoření podzemní dopravní trasy, zvláště bez
ovlivnění povrchových objektů, znamená možnost ražení tunelů menšího průřezu v podzemí
měst. To znamená možnost výrazné inovace vytvoření minikolektoru pro ukládání a údržbu
inženýrských sítí ve městech. V hustě zalidněných částech tak vznikne možnost vhodného
způsobu ražení stok, což bude přínosem pro jejich snadné čištění a údržbu provozu. Větší
průměr stok znamená větší kapacitu volného prostoru a tedy menší nebezpečí zatopení
sklepních části při přívalových deštích.
Vyřešení vhodného způsobu pohonu kontejnerů znamená také řešení pohonu jednotek
pro přepravu lidí, byť za jiných podmínek než při dopravě materiálu.
Vyřešení mobilní manipulace s kontejnery při vkládání kontejneru do dopravní trasy
ve vstupním terminálu a manipulace při vyjímaní kontejneru z dopravního terminálu, se určitě
využije pro operativní manipulaci s kontejnery i při běžné distribuční a zabezpečovací
logistice i v případě, že ještě nebude realizován celý projekt.
7. ZÁVĚR
Závěrem je nutné znovu upozornit na to, že přepravní kapacita současných dopravních
koridorů a také dopravních prostředků se rychle blíží své maximální kapacitě. Proti tomu
vystupuje skutečnost, že taky rychle rostou požadavky na další a další přepravu. Tyto dvě
protichůdné skutečnosti se poměrně brzy projeví téměř kolapsem v dopravě. Skutečně může
nastat, že se dopravní koridory nějakým méně vhodným zásahem zahltí natolik, že se
přeprava buď zastaví úplně, nebo se zpomalí na neúnosnou mez. Když k tomu přiřadíme
pohled na vliv dopravy na životní prostředí, a to jak z hlediska exhalací, hluku, záboru půdy,
znečištění vod a znečištění vzduchu, tak musíme přijmout názor, uvedený v úvodu. Všechno,
co je možné, je nutné vytvořit pod povrchem země, aby ten zůstal vhodný pro život lidí a
přírody jako celek. Právě pro dopravu to platí bez výhrad, protože právě v dopravě je to
prakticky jediné možné řešení dalšího rozvoje.
Řešení diskutovaného problému nesnese odklad, a proto se autor znovu, po 15 létech,
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vrací k tomuto návrhu a nabádá společnost na urychlené zahájení výzkumných a vývojových
prací v oblastech, které jsou v příspěvku naznačeny. Uvědomme si, že od myšlenky k její
realizaci uběhne často velmi dlouhá doba. Proto hledejme již teď dobré myšlenky a návrhy, ať
nám následující generace nenadává, že jsme zanedbali všechno, co bylo možné.
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