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firmou Herrenknecht. V Guinnessově knize rekordů mohlo být
zapsáno, že největší počet strojů současně na stavbě pracujících
byl 20 a během jednoho týdne vyrazily až 2,5 km tunelů metra.

Uvedení do provozu první etapy se plánuje v roce 2020.
■ ITA-AITES WG 19: Konvenční tunelování

Dvě upozornění týkající se výše uvedené ITA pracovní skupi-
ny: především z funkce dlouholetého vedoucího (animateura)
této skupiny odstoupil Dipl.-Ing. Heinz Ehrbar, jeho pozici zau-
jal Mr. Nasri Munfah z USA.

Dále – ITA WG 19 vydala v dubnu 2016 společně s ITA WG
14 (Mechanizované tunelování) svoji třetí publikaci v posled-
ních deseti letech: Recommendations on the Development
Process for Mined Tunnelling (Doporučení pro uplatnění metod
ražby tunelů). Dokument je zpracován s ohledem na investory,
kteří nemají hlubší zkušenosti s přípravou a prováděním tunelo-
vých staveb. Ukazuje jim, jak multidisciplinární je problemati-
ka přípravy podzemních staveb a jak může být nevhodně ovliv-
něna rozhodnutími přijatými v počáteční fázi přípravy stavby,
kdy ještě chybí řada důležitých údajů o prostoru, ve kterém bude
podzemní stavba umístěna.
■ Světlá barva povrchu vozovky v tunelu zvyšuje bezpečnost

V Lucemburku byly v minulém roce dva městské tunely vyba-
veny výrazně světlým povrchem vozovky, což vedle zvýšení
bezpečnosti provozu také vede k úsporám elektrické energie

■ Tunel Küblis otevřen
V červnu 2016 byl po osmi letech výstavby otevřen 3350 m

dlouhý silniční obchvat městečka Küblis, jehož součástí je
2255 m dlouhý obousměrný tunel. Jde o významné opatření,
které zlepší příjezd z údolí Rýna do švýcarských alpských stře-
disek Kloster a Davos. 

Ražby tunelu probíhaly od roku 2008 do března 2013. Tunel byl
ražen konvenčně s výjimkou hloubených úseků u portálů celkové
délky 265 m a úseku, kde trasa tunelu kříží erozní rýhu vytvoře-
nou místní vodotečí. Rýha je zaplněna nesoudržným materiálem
a nadloží tunelu zde klesá až na 5 m. Prostor ražby zde byl zabez-
pečen dvěma řadami pilot, na kterých byla uložena monolitická
železobetonová deska, pod kterou pak probíhala ražba.

Ve vzdálenosti 30 m od hlavního tunelu byla souběžně vyra-
žena úniková štola délky 2015 m, její ražba v křížení s erozní
rýhou byla zabezpečena stejným způsobem jako u hlavního
tunelu.
■ Poslední prorážka na první etapě tunelů metra v Dohá

První etapa metra v hlavním městě Kataru Dohá zahrnuje 
111 km tunelů a jejich ražba byla zakončena poslední prorážkou
dne 25. září 2016 na červené trase. Celkový počet prorážek na
třech současně budovaných trasách (zelená, žlutá, červená) tak
dosáhl počtu 76. Ražby probíhaly od srpna 2014 do září 2016
a bylo při nich nasazeno 21 tunelovacích strojů dodaných 
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potřebné pro tunelové osvětlení. V tunelu Grouft délky 3 km bylo
během čtyř dní položeno 59 tis. m2 vrstvy světlého asfaltu tl. 3 cm
a v tunelu Stafelter bylo během dvou dnů položeno 30 tis. m2.

Základním materiálem pro světlou vrstvu je určitý druh kře-
mence rozdrcený a vytříděný do zrnitosti 5/8 mm. Ten tvoří 
58 % směsi, do které se dále přidává světlý písek a titanová
běloba coby pigment (kysličník titaničitý).

Pokládka probíhá za použití běžných finišerů, válců a dalších
nástrojů či zařízení, přičemž všechno včetně obuvi pracovníků
musí být pečlivě před použitím vyčištěno. 

Při použití tmavé živice se efekt bílé vozovky projeví až po
několika měsících provozu, protože povrchová vrstva musí být
obroušena provozem automobilů. Proto jako pojivo byl vybrán
bezbarvý materiál na bázi pryskyřice.
■ Rekonstrukce ostění tunelu Zuben v sedle Grimsel

Na komunikaci přes sedlo Grimsel ve výšce přes 2100 m
n. m., kde se stýkají švýcarské kantony Bern a Walis, byl v šede-
sátých letech 20. století postaven tunel Zuben. Jeho betonové
ostění bylo již značně poškozené, a proto se přistoupilo k zásad-
ní rekonstrukci, při které se použil vlákny vyztužený beton,
z větší části stříkaný. 

Nejprve byly odstraněny degradované části starého ostění,
jehož výztuž byla očištěna a ošetřena nebo v případě nutnosti
nahrazena výztuží novou. Současně byla instalována nová vodo-
nepropustná membrána.

Pro výztuž stříkaného betonu byla použita syntetická vlákna,
která jsou rezistentní proti účinkům podzemní vody obsahující
soli. Vlastnosti použitých vláken byly podrobeny komplexním
zkouškám, které prokázaly odolnost proti koroznímu namáhání,
kterému bude nové ostění tunelu vystaveno. Použita byla také
samozhutnitelná betonová směs vyztužená vlákny průměru
pouze 0,5 mm, kterou bylo možné čerpat za tunelové bednění
pro vytvoření lícové vrstvy ostění minimální tloušťky 6 cm.
■ Opět rekord firmy Herrenknecht

Firma Herrenknecht pokračuje v konstrukci tunelovacích stro-
jů rekordních průměrů řezné hlavy. Po EPBS o průměru 15,62 m,
který byl nasazen na tunelu Sparvo na dálnici mezi Florencii
a Bolognou, byl na konci srpna 2016 italským investorem pře-
vzat ve Schwanau stroj o průměru 15,87 m, který by měl během
tří let vyrazit 7528 m dlouhý tunel Santa Lucia v Apeninách
poblíž Florencie.

Tunel patří mezi 44 nových tunelů, které budou součástí nové
trasy dálnice A1. Ta zkrátí jízdní dobu mezi Florencií
a Bolognou o 30 % a s jejím otevřením se počítá v roce 2019.
■ Izrael staví „protitunelovou“ stěnu

Izrael chce zabránit, aby Hamás ohrožoval izraelské území
pomocí tunelů budovaných pod společnou hranicí. Proto se roz-
hodl, že vybuduje podél ní 59 km dlouhou betonovou podzem-
ní stěnu hlubokou několik desítek metrů. Stěna bude vybavena
senzory schopnými detekovat případnou ražbu nových tunelů.
■ Letitý TBM tunelovací stroj firmy Robbins stále pracuje

Začátkem září 2016 zahájil TBM o profilu 6,2 m vyrobený
firmou Robbins v roce 1980 ražbu prvního 8,5 km dlouhého
úseku nové sítě kmenových stok v podloží města Indianapolis
v USA. Celkově se bude ve vápencích a dolomitech razit
28 km tunelů.

Poprvé byl stroj nasazen v roce 1980 na stavbě metra v New
Yorku, pak pracoval například v Massachuttes nebo v Kanadě.
Až TBM dokončí současný projekt v Indianapolis, což se před-
pokládá v roce 2024, bude mít za sebou ražbu celkem 51 km
tunelů ve skalních horninách.

V období od prvního nasazení bylo TBM samozřejmě několi-
krát rekonstruováno a modernizováno.
■ Postup ražby železničního tunelu Rastatt u Karlsruhe

Jak jsme informovali v Tunelu č. 3/2016, ražba prvního ze
dvou jednokolejných železničních tunelu Rastatt byla zahájena
koncem května 2016. Tunely se razí ve velmi nepříznivých pod-
mínkách nejen geotechnických, ale i místních – podchází se
zástavba, dálnice, železniční trať i přírodní rezervace. 

V polovině září bylo na prvním tunelu vyraženo 1000 m z cel-
kové délky 4270 m při průměrném denním výkonu 11 m.

Po startu stroj prošel blokem zeminy zpevněné tryskovou
injektáží a pak po 100 m úspěšně podtuneloval dálnici č. 36. Od
TM 380 do TM 580 zdárně podešel prostor přírodní rezervace
Federbach, kterou tvoří terénní deprese s hladinou podzemní
vody většinou v úrovni terénu. Nadloží tunelu zde klesá až na
4,2 m. V tomto úseku byla ražba chráněna „střechou“ vytvoře-
nou zmrazením zeminy. Vrty pro zmrazování byly prováděny
z povrchu nad osou tunelu. Vrty byly vedeny šikmo na obě stra-
ny pod úklonem asi 45°, takže výsledné zabezpečení nadloží
tunelu má tvar sedlové střechy.
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The work on the project to relocate tramway routes in the
central part of the city has been underway since 2010. The
construction has been realised by BeMo Tunnelling GmbH.
The works completion is planned for the end of 2017; the
project owner is Karlsruher Schieneninfrastruktur GmbH
(KASIG). The project comprises seven underground stops,
eight at-grade stops and 4.6km of mostly double-track tunne-
ls. Of the total length of the tunnelling work, 2050m have
been finished under Kaiserstraße Street using a 9.3m-diame-
ter TBM and a segmental lining system. The remaining secti-
ons are being realised as cut-and-cover structures, with one
exception – the tunnel under Karl-Friedrich-Straße Street.
The profile of the mined tunnel is irregular (a funnel). The
purpose is to provide the expansion of the profile allowing

the entrance to Marktplatz station. It will be a cut-and-cover
station of the underground tramway under the central histo-
ric square in Karlsruhe. The whole length of the mined secti-
on amounts to 250m. The excavation is being carried out
through saturated gravel-sand; the overburden is a mere
3.50m high. A masonry sewer 1.6m high runs along the
length of ca 150m at a minimum distance above the tunnel
top heading crown. The tunnel excavation is carried out
using the NATM. With respect to the above-mentioned extre-
me conditions, the compressed air tunnelling system is app-
lied during the excavation of the top heading (0.9bar) and
during the excavation of the bottom (1.25bar). The whole
working forms one caisson/pressurised section throughout its
length. The purpose of creating the overpressure is, apart
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