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Vybudoval se také trvalý vstup do krasové kaverny z hoto-
vého tunelu.

Lze konstatovat, že první nasazení tunelovacího stroje na
Krétě provází opravdu velký výskyt nepředpokládaných pro-
blémů.
■ Stavba vysokorychlostní trati Janov – Milán nabírá na

tempu
V rámci rýnsko-alpského železničního koridoru, který pro-

pojí námořní přístavy u Severního moře s přístavem Janov
u moře Středozemního, se již intenzivně pracuje na vysoko-
rychlostním propojení Janova s Milánem. Úsek od Janova se
nazývá Terzo Valico dei Giovi, je asi 53 km dlouhý a u Tortony
se napojí na stávající trať do Milána. 

Současné železniční propojení mezi Janovem a Tortonou má
základ v původní trati Passo dei Giovi, která byla postavena
okolo roku 1850 a později byla v některých místech upravena
s cílem snížit sklon trati a zvětšit poloměry oblouků. 

Hlavní tunelářské práce na novém úseku jsou:
•  716 m dlouhý dvoukolejný tunel Compasso, který je již

vyražen pod Janovem;
•  dva propojující jednokolejné tunely Voltri (2000 m

a 2500 m dlouhé);
•  tunel Valico dlouhý 27 110 m, který je tvořen dvojicí jed-

nokolejných tunelů a navazuje na tunel Compasso;
•  tunel Serravalle dlouhý 7094 m (také dvojice jednokolej-

ných tunelů);
•  čtyři přístupové tunely celkové délky 7200 m do tunelu

Valico, z nich dva jsou již dokončené a dokončení dalších
dvou bylo plánováno na březen 2017.

Z hlavních tunelů bylo začátkem roku 2017 vyraženo při-
bližně 10 km.

Pokud jde o technologie ražby hlavních tunelů, tak asi 2/3
délky tunelu Valico ve směru od Janova a všechny přístupové
tunely budou raženy na plný profil (pr. přibližně 9 m; metoda
ADECO). Počítá se s průměrným měsíčním postupem 40 m na
jednu čelbu. Na zbývající část budou od severu nasazeny dva
zeminové štíty Herrenknecht o pr. 9,77 m. Celý tunel
Serravalle bude ražen také zeminovými štíty od téhož výrob-
ce, ale jejich průměr bude 9,73 m. Pro ražbu EPBS se uvažuje
měsíční průměrný výkon jednoho stroje 165 m/měs. a špičko-
vý výkon až 300 m/měs.

Podle výsledků průzkumu se očekává, že asi na 30 % délky
tunelu Valico zastihne ražba velmi složité geotechnické pod-
mínky, v nevelké míře se předpokládá i výskyt hornin obsahu-
jících asbest.
■ Pokračování výstavby tunelu Rohtang v Himálaji

v severní Indii
Možná by neškodilo občas se podívat, kde ve světě působí

čeští geotechnici, což se týká i 8,8 km dlouhého silničního
tunelu Rohtang v indickém Himálaji. Tunel se razí metodou
Drill and Blast z jižního i severního portálu. Staveniště se
nachází v nejsevernějším výběžku Indie mezi Tibetem
a Pákistánem, blízko území Kašmíru poblíž městečka Manali.
Nadmořská výška stavby je více než 3000 m n. m., což zna-
mená hlavně v zimním období hodně drsné klimatické pod-
mínky.

■ Mimořádné problémy první ražby tunelovacím stro-
jem na Krétě

V březnu 2015 byla zahájena na Krétě ražba tunelu délky
3,5 km s vnitřním průměrem 4,35 m, který má sloužit zásobo-
vání vodou měst Heraklion a Agios. Voda bude proudit ocelo-
vým potrubím pr. 1800 mm, které bude do tunelu vloženo. Pro
ražbu byl poprvé na Krétě zvolen tunelovací stroj s řeznou
hlavou průměru 4,93 m, za kterým se montuje segmentové
ostění. Závěs za štítem a pásový dopravník rubaniny byly spe-
ciálně zkonstruovány pro dovrchní ražbu se sklonem 15 %.
Prorážka byla plánována na únor 2016, ale nepodařilo se ji
uskutečnit ani do konce roku 2016.

Hlavní příčinou je zastižení podstatně odlišných geotech-
nických podmínek od těch, které byly popsány v zadávací
dokumentaci.

Po zarážce, která proběhla v pevné hornině, měla ražba
pokračovat v příznivém prostředí homogenního jemně vrstev-
natého vápence. Místo toho se po několika metrech stroj pře-
kvapivě dostal do prostoru tvořeného starým skalním zříce-
ním, které na strmém svahu pokrytém vegetací nebylo při prů-
zkumu rozpoznáno. Nesoudržný balvanitý materiál byl příči-
nou nadvýlomů, poškození stroje a obtíží s jeho řízením. Než
se pomocí různých opatření překonalo cca 40 m v tomto pro-
středí, uplynulo pět měsíců (plynulá ražba byla obnovena kon-
cem srpna 2015).

Ve staničení 1404 m štít uvízl v poruchové zóně při přecho-
du z vápenců do křemitých fylitů, i když nadloží bylo jen
180 m. Stroj byl uvolněn ruční ražbou s ostěním tvořeným
svorníky, ocelovými oblouky a stříkaným betonem vyztu-
ženým ocelovou sítí. Ražba byla prováděna z otvoru šířky
60 cm, který vznikl stažením zadní teleskopické části štítu.

Pro další ražbu byly osazeny nové obrysové pracovní
nástroje, čímž byl ražený profil zvětšen na 4,96 m. K překo-
nání poruchy byla důležitá rychlá nepřerušovaná ražba s mini-
málním postupem 15 m/den při aplikaci mazací injektáže. 

Dalším problémem byl výskyt jedovatého plynu – sirovodí-
ku, kterým byla nasycena dolomitická hornina od staničení
1538 až 1622. Zjistilo se, že povolená koncentrace plynu
v ovzduší tunelu je překročena více než třikrát. Muselo se zin-
tenzivnit větrání, pracovníci v tunelu používali plynové
masky a prováděla se častá měření ovzduší, což dohromady
znamenalo velké zpomalení ražby na délce přes 80 m.

Ve staničení 2317 m při ražbě ve vápencích byl v červenci
2016 zastižen mimořádně rozsáhlý krasový jeskynní systém,
přičemž zadávací dokumentace předpokládala na základě prů-
zkumu krasové jevy šířky maximálně 1 m. Vyplnění kaveren
nebylo možné jednak z důvodu obrovské kubatury a také
proto, že jeskyněmi tekla v období dešťů voda.

Provedená opatření pro zajištění další ražby byla:
•  vyražení přístupové štoly vedle štítu; 
•  kotvení stropu ve výšce cca 10 m nad dnem jeskyně;
•  injektáž podloží v trase ražby; 
•  vytvoření stabilního násypu na nakloněném dně jeskyně

z drobného štěrku, opěra ve směru spádu dna byla vytvo-
řena ze stupňovitě uložených gabionů;

•  vybetonování kolébky pro projetí štítu a následné obeto-
nování vnějšího líce smontovaného segmentového ostění.
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tunelu Rohtang mu opět nabídla rakouská společnost D2
Consult International GmBH, takže od svého současného
nástupu zde řídí celý projekt ze strany supervize (FIDIC –
Engineer). Měl by, mimo jiné, dozorovat vyražení zbývajících
1040 m kaloty převážně ve fylitech s vložkami křemenných
žil, případně částečně ve fylitických křemencích, přičemž pro-
rážka je plánována na říjen až listopad 2017.

(zpracováno podle podkladů dodaných 
Ing. Radkem Bernardem)

■ Zkouška dopravy tanků tunelem pod kanálem 
La Manche

Britové v závěru roku 2016 provedli zkoušky, které měly
prokázat předpoklad, že vojenské tanky lze dopravovat po
železnici tunelem pod kanálem La Manche. Do Francie bylo
úspěšně převezeno pět tanků. Ministerstvo obrany Spojeného
království vydalo prohlášení, že zkoušky byly dlouhodobě plá-
novány a nesouvisí se současným zvýšeným napětím
v Evropě.
■ Podmořský tunel pro kabely ve Velké Británii

V souvislosti s plánovanou výstavbou nové jaderné elektrár-
ny 3,4 GW se připravuje 22 km dlouhý tunel pod mořskou
zátokou Morecambe. Tunel by měl mít pr. 5 m a budou v něm
uloženy dva vysokonapěťové kabely pro 400 kV. Z bezpeč-
nostních důvodů a pro zajištění potřebné kapacity větrání bude
uprostřed zátoky nasypán umělý ostrůvek a z něj vybudována
šachta napojená na tunel. 

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ,
mila_novotny@volny.cz

O ražbě tunelu Rohtang byl přednesen příspěvek na konfe-
renci Podzemní stavby Praha 2016, ve kterém byl zmíněn
zatím největší problém ražeb, kterým byla poruchová zóna
Seri Nala zastižená ve směru od jižního portálu ve staničení
zhruba 2+000 až 2+460. Porucha, která byla vyplněna mixem
rozdrcených zemin a říčních oblázků až balvanů s velkými pří-
toky vody o vydatnosti až 100 l/sec, byla překonána na konci
roku 2015. 

Rok 2016 znamenal zatím nejúspěšnější období ve výstavbě
tunelu – zhotovitel ze směru od jižního portálu postoupil
v ražbě kaloty o 1685,55 m, přičemž maximální postup
217,1 m byl dosažen v měsíci dubnu. Razilo se převážně v kře-
mencích a křemenných fylitech. V podobných horninách,
vykazujících ovšem podstatně horší parametry, se razilo i ze
severu, kde od poloviny května 2016 do konce listopadu téhož
roku se postoupilo v kalotě o 564,4 m, takže celkový postup
ve zmiňovaném roce činil 2249,95 m, což je doposud nejlepší
roční výkon. 

Ten byl dosažen přes veškeré obtíže, které vyplývají z ražby
pod velmi vysokým nadložím (v loni až 1700 m). Například
v biotitických břidlicích jejich tlačivost způsobovala velké
deformace primárního ostění. Naopak v pevných křemenných
fylitech či magmatických rulách se často projevoval „Rock
Bursting“ a „Rock Spalling“ – tzn. odprysky a odlupování hor-
nin projevující se občas výraznými zvuky.

Na tuto stavbu se začátkem března 2017, po rok a půl dlou-
hé přestávce, vrátil Ing. Radek Bernard, který mezitím stihl
v loňském roce od března do prosince pracovat na supervizi
tunelů vysokorychlostní železnice v Číně. Další působení na

This year’s traditional international seminar on Sta -
bilisation, sealing and anchoring of ground mass and civil
engineering structures was held in the lecture hall of the VŠB
– Technical University of Ostrava on 16th and 17th February
2017. The seminar was attended by ca 130 guests from 4
countries. The total of 28 papers was read during the course
of the seminar. They were related first of all to applications of
sealing and reinforcing materials, anchoring and other stabi-
lisation elements used in mine and underground construction
engineering, in ensuring the stability of ground slopes and
rock walls, as well as in the field of foundation structures.     

Letošní ročník tradičního mezinárodního semináře Zpev -
ňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních
konstrukcí se konal v aule Vysoké školy báňské – Technické
univerzity v Ostravě ve dnech 16.–17. 2. 2017. V úvodu při-
vítali cca 130 účastníků ze 4 zemí odborní garanti semináře,
dále děkan Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, generální
sekretář České tunelářské asociace ITA-AITES a zástupce
Českého báňského úřadu. Celkem zaznělo v průběhu seminá-
ře 28 příspěvků týkajících se především aplikací těsnicích

a zpevňujících materiálů a dále kotevních a dalších stabili-
začních prvků v hornickém stavitelství, podzemním stavitel-
ství, při zajištění stability zemních svahů a skalních stěn
i v oblasti základových konstrukcí.

Neobvyklému konstrukčnímu způsobu zajištění stability
portálu tunelu Považský Chlmec s využitím želvy vetknuté
do pažící konstrukce byl věnován příspěvek autorů z firmy
HOCHTIEF CZ a. s. Pozornost jistě zasloužil i příspěvek
autorů z firmy Minova Bohemia s.r.o. a Minova International
Ltd., který představil možnosti využití dynamických a pod-
dajných horninových svorníků nejen pro využití v hlubinném
hornictví, ale i pro výstavbu tunelů ve složitých podmínkách.
Kolektiv autorů z firmy Metrostav a.s. prezentoval proble-
matiku aplikace plnoprofilové membránové PE izolace proti
průsakům v islandském tunelu Norðfjörður. Využitím injek-
tážní hmoty CarboPur WF při řešení eliminace přítoků vody
zastižených při ražbě podzemních děl nově rozšiřovaného
tepelného napaječe Libeň – Holešovice v Praze se zabývali
autoři z firmy Minova Bohemia s.r.o. Tato firma v rámci dal-
šího příspěvku představila nový produkt SuperEkoflex, který
je vzhledem ke svému vysokému stupni napěnění vhodný
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