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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 
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významnou událost, jakou bylo uvedení Gotthardského bázo-
vého tunelu do provozu v roce 2016. Mince vyražené k této
příležitosti mají následující parametry:

design: Fredy Trümpi, Binz
datum vydání: 28. ledna 2016 (Ag)

26. května 2016 (Au)
nominál: 20 švýcarských franků (Ag)

50 švýcarských franků (Au)
materiál: Ag 835

Au 900
hmotnost: 20 g (Ag)

11,29 g (Au)
průměr: 33 mm (Ag)

29 mm (Au)
množství: 30 000 ks + 5 000 ks ve špičkové (proof)

kvalitě v etui (Ag)
4 500 ks proof (Au)

Na aversu Ag mince je zobrazen severní portál tunelu
(Erstfeld) s vyjíždějící vlakovou soupravou, u Au mince je to
jižní portál (Bodio) opět s vyjíždějící soupravou. Na reverzu
je u obou mincí vyražena nominální hodnota, rok vydání
a název a symbol Švýcarské konfederace.

Mimořádný zájem o nejdelší světovou podzemní stavbu
vedl k tomu, že se po edici těchto mincí (s cenami: Ag – 
30 SFR, proof 60 SFR, Au – 580 SFR) v pravém slova
smys lu „jen zaprášilo“ – vydání je v současnosti již zcela
roze -bráno.

Zdroj: https://www.swissmintshop.admin.ch/cs hop_smt/b2c/start.do

doc. Ing. VLADISLAV HORÁK, CSc., 
Ing. VLASTIMIL HORÁK

The Foundations Brno 2016 conference was held in Brno
on 14th – 15th November 2016. The conference is organised
annually by the Czech Geotechnical Society of the Czech
Insti tution of Structural and Civil Engineers. The technical
programme was divided into five thematic circles: Geo -
technical investigation, Ground improvement for Earth
structures, Ground improvement for Foundation structures,
Ground improvement for Underground structures and Sig -
nificant geotechnical structures realised in the Czech
Republic and abroad. Invited lecture presented Dr. Ana Pet -
kovšek from Univerzity in Lublan with the topic „Me -
chanically Treated Soils: Test Method Validity and Re -
liability. A large number of interesting lectures and themes
could be heard in each section. The results of two competiti-
ons were traditionally announced during the course of the
conference. Prof. Zdeněk Bažant award for the contribution
to the development of geotechnics was presented to Jan
Faltýnek and Jaroslav Beňo. The student competition of dip -
loma and bachelor theses, which was organised by FINE and
Mott MacDonald CZ, was won by Tomáš Philipp and Tomáš
Urbánek.

Ve dnech 14.–15. listopadu 2016 se v brněnském hotelu
Voroněž uskutečnila konference Zakládání staveb Brno 2016,
kterou každoročně pořádá Česká geotechnická společnost ČSSI.

Odborný program byl rozdělen na pět tematických okruhů:
Geotechnický průzkum, Zemní konstrukce, Základové kon-
strukce, Podzemní konstrukce a Významné geotechnické kon-
strukce. V každé sekci bylo k vidění velké množství zajíma-
vých přednášek a témat. Kompletní představení příspěvků by
vydalo na dlouhý článek, ze kterého by si stejně každý vybral
jen krátkou část, která ho zajímá. Proto čtenáře se zájmem
o podrobné informace odkazujeme na internetové stránky
pořadatele www.cgts.cz, kde lze nalézt seznam příspěvků
včetně sborníku.

Vyzvané přednášky se letos úspěšně zhostila Dr. Ana
Petkovšek z univerzity v Lublani na téma „Mechanically

Treated Soils: Test Method Validity and Reliability“.
Účastníky konference podrobně seznámila s výzkumem
porovnání efektu různých metod mechanického zlepšování
kyprých zemin pro budování násypů kolem řeky Sávy
v oblasti hydroelektrárny Brežice ve Slovinsku.

Součástí konference je i společenský večer, který každoroč-
ně zakončuje její první den. Letos se konal ve vinárně U krá-
lovny Elišky. Uvolněná atmosféra opět vybízela k přátelské-
mu posezení a nejen odborným diskusím mezi kolegy
z oboru.

Během konference byly tradičně vyhlášeny i dvě soutěže.
Cenu prof. Zdeňka J. Bažanta za přínos k rozvoji geotechni-
ky, která je určená absolventům a studentům doktorského stu-
dia, získali Ing. Jan Faltýnek a Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Studentskou soutěž diplomových a bakalářských prací orga-
nizovanou společnostmi FINE a Mott MacDonald CZ, spol. 
s r.o. vyhráli Ing. Tomáš Philipp a Bc. Tomáš Urbánek.

Ing. JAN KOREJČÍK, Jan.Korejcik@mottmac.com,
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
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