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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.

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ,
mila_novotny@volny.cz

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

TUNEL KARL-FRIEDRICH-STRASSE V KARLSRUHE – RAŽBA TUNELU V PŘETLAKU
KARL-FRIEDRICH-STRASSE TUNNEL IN KARLSRUHE – COMPRESSED AIR TUNNELLING 



94

26. ročník - č. 1/2017

Tuto výjimku tvoří tunel pod ulicí Karl-Friedrich-Straße,
kde kvůli místním podmínkám není možná realizace hloube-
ného tunelu a tunel se aktuálně razí v přetlaku za použití
NRTM. Profil raženého tunelu je nepravidelný (trychtýř) –
jedná se o rozšíření pro vjezd do stanice Marktplatz, což bude
hloubená stanice podzemní tramvaje pod centrálním historic-
kým náměstím v Karlsruhe. Ražený tunel se z jedné strany
téměř dotýká základů historické budovy hotelu Kaiserhof
a z druhé strany základů budovy policejního ředitelství spol-
kové země Bádensko-Würtembersko. Délka celé ražené části
je 250 m, ražba je prováděna ve zvodnělých štěrkopíscích,
výška nadloží je pouhých 3,50 m. S minimálním odstupem od
vrcholu kaloty tunelu je v délce cca 150 m uložen zděný
kanalizační řad o výšce 1,6 m (obr. 1). 

Ražba za použití NRTM probíhá kvůli těmto extrémním
podmínkám v přetlaku, při ražbě kaloty s hodnotou 0,9 bar
a při ražbě dna s hodnotou 1,25 bar. Celé dílo je tak v celé své
délce jeden kesonový/přetlakový úsek. Účelem vytvoření pře-
tlaku je mimo jiné i zabránění, resp. kontrola vnikání vody do
díla, zároveň je ale nutno zachovat kapilární vodu v okolním
štěrkopískovém masivu tak, aby nedošlo ke ztrátě jeho únos-
nosti. 

Ražba je prováděna pod ochranným pilotovým deštníkem
z injektovaných ocelových pilot délky 19 m a průměru
14 cm. Ražba probíhá strojně a je dělená při postupu na levou
kalotu, levou spodní lávku, zpětný zásyp levé spodní lávky,
pravou kalotu a pravou spodní lávku. Délka záběrů je 1 m.
Čelba je kotvena 11 m dlouhými IBO kotvami, které jsou
vždy po odtěžení záběru kráceny a znovu aktivovány, případ-
ně doplněny o další kotvy. Min. tloušťka primárního ostění ze
stříkaného betonu a dvou vrstev KARI sítí je 40 cm. Z důvo-
dů vysokého požárního nebezpečí pracoviště v přetlaku
nejsou povoleny ani dieselové motory a veškerá mechaniza-
ce má pohon výhradně na elektrický proud.

Vedle razičů z BeMo se na ražbách v přetlaku podílí i osád-
ka razičů a technický dozor ze společnosti Subterra a.s. Konec
ražeb je plánován na konec března 2017, od dubna 2017 je
následně v tomto úseku plánována realizace sekundárního
ostění.

Ing. JIŘÍ PATZÁK, Subterra a.s., Divize 1

from other things, even to prevent, respectively control the
groundwater ingress into the excavation. On the other hand,
it is necessary to maintain capillary water in the surrounding
gravel-sand massif so that its load-carrying capacity is not
reduced. Apart from BeMo miners, even a mining crew and
a technical supervision team from Subterra a.s. participate in
the tunnel excavation. The end of the tunnel excavation acti-
vities is planned for the end of March 2017. The installation
of the secondary lining in this section is planned to commen-
ce from April 2017.          

V Karlsruhe probíhá od roku 2010 výstavba přeložení
tramvajových tras v centrální části města do podzemí. Stavbu
realizuje firma BeMo Tunnelling GmbH. Ukončení projektu
je plánováno ke konci roku 2017, investorem stavby je
Karlsruher Schieneninfrastruktur GmbH (KASIG). 

Stavba je tvořena celkem sedmi podzemními a osmi nad-
zemními zastávkami a 4,6 km převážně dvoukolejných tune-
lů. Z celkové délky ražeb bylo již 2050 m pod ulicí
Kaiserstraße dokončeno za pomoci TBM o průměru 9,3 m při
použití ostění z tubingů. Zbývající úseky jsou realizovány
jako hloubené s jednou výjimkou.

Obr. 1 Tunel Karl-Friedrich-Strasse v Karlsruhe 
Fig. 1 Karl-Friedrich-Strasse Tunnel in Karlsruhe 

Obr. 1 Švýcarská pamětní mince
Fig. 1 Swiss commemorative coin

The Swiss mint in Bern strikes every year a small amount of
official commemorative coins with carefully selected themes.
On the basis of this principle, it was not possible to disregard
such an important event as the inauguration of the Gotthard
Base Tunnel in 2016. On the averse of this coin in silver, there
is the northern portal of the tunnel (Erstfeld) with a train exi-
ting from it, whilst the southern portal (Bodio), again with an
exiting train, is depicted on the golden coin. The nominal
value, the year of issue and the name and symbol of the Swiss
Confederation are imprinted on the reverse of both coins.        

Každým rokem vyrazí Švýcarská mincovna v Bernu malé
množství oficiálních pamětních mincí s pečlivě vybranými
náměty. Na základě této zásady nebylo možné pominout tak

OFICIÁLNÍ ŠVÝCARSKÁ PAMĚTNÍ MINCE NA ZAHÁJENÍ PROVOZU 
GOTTHARDSKÝM BÁZOVÝM TUNELEM
OFFICIAL SWISS COMMEMORATIVE COIN DEDICATED TO THE INNAUGURATION 
OF THE GOTTHARD BASE TUNNEL 




