
85

26. ročník - č. 4/2017

This year, the target for the technical excursion was the area
of the Vienna Alps with trips to the Erzberg iron ore open cast
mine (http://www.abenteuer-erzberg.at) and the research cent-
re of the University of Mining (Montanuniversität) in Leoben
(http://zab.unileoben.ac.at/) and the Semmering base tunnel
project (www.oebb.at/semmering).

Letos byla cílem odborného zájezdu oblast Vídeňských Alp
s exkurzemi do povrchového železnorudného dolu Erzberg
(http://www.abenteuer-erzberg.at) a výzkumného centra Horské uni-
verzity v Leobenu (http://zab.unileoben.ac.at/) a na projekt bázové-
ho tunelu Sem mering (www.oebb.at/semmering).

V Erzbergu se železná ruda těží asi 1300 let. Dnes je to jeden z nej-
větších povrchových dolů v Evropě, ne-li největší, nepočítáme-li
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ruské doly (obr. 1). Roční produkce rudy je kolem 3 milionů tun při
cca 230 zaměstnancích (z toho 200 horníků). Provozovatel dolu jako
vedlejší činnost provozuje zážitkovou turistiku pro veřejnost (jízda
dumpery po lomu, pozorování odpalů apod.). To však nebyl důvod,
proč sem čeští a slovenští tuneláři zamířili. Cílem bylo výzkumné cent-
rum leobenské univerzity, které roste v jedné z opuštěných částí dolu.

Výzkumné centrum je dítětem profesora Roberta Gallera. Je to
ambiciózní projekt, jehož cílem je vybudovat evropské výzkumné pra-
coviště pro zvýšení efektivity výstavby a bezpečnosti provozu tunelů.
Profesor Galler, dlouholetý pracovník rakouské firmy GEOCON-
SULT, se od roku 2006 seberealizuje v jeho budování pod záštitou uni-
verzity v Leobenu. Našel vhodnou lokalitu – opuštěnou část dolu se
spoustou opuštěných důlních chodeb, dohodl se s dolem na společném

Obr. 1 Pohled na důl od informačního centra
Fig. 1 The mine viewed from information centre

Provoz na železniční trati byl obnoven 2. října 2017 (zdroj
http://www.railwaygazette.com).

Příčiny kolapsu budou předmětem dalšího vyšetřování, z prvních
informací se jeví, že došlo ke kombinaci, jak už to bývá, několika
nepříznivých faktorů – nedostatečná výplňová injektáž za rubem seg-
mentového ostění a nedostatečně účinný systém zmrazování.
Informace v různých článcích se ne úplně shodují, což je nejspíš dáno
i tím, že celá věc je příliš čerstvá a že cena za likvidaci havárie, vč.
nákladů spojených se sedmitýdenním uzavřením hlavní železniční
tratě v údolí Rýna, bude v řádu desítek až stovek milionů eur.

Za pozornost stojí i to, v jakém rozsahu a v jakém krátkém čase od
nehody se o ní píše, na rozdíl od zvyklostí tuzemského tunelářského
trhu. Pokud někdo z čtenářů bude schopen získat další informace
o tomto zajímavém problému a ochoten se o ně podělit, prosíme, nechť
tak učiní v některém z příštích čísel časopisu Tunel.

Ing. TOMÁŠ EBERMANN, Ph.D., 
člen PS MT a redakční rady

jednu z hlavních evropských železničních tratí (projedou zde asi tři stov-
ky vlaků denně, z toho je cca 200 vlaků nákladních), bylo navrženo úsek
v prostoru tratě v předstihu zlepšit zmrazováním solankou a razicí stroj
měl následně tímto prstencem zmrazeného zeminového prostředí projít.

Během oné soboty došlo ve východním tunelu k rozevření spár
několika segmentů (tloušťka segmentů 500 mm, délka 2 m) a vniknutí
vody a zvodnělého zeminového prostředí do tunelu. Vlastní štít byl v tu
chvíli již asi 50 m za tímto místem, tj. za železniční tratí. Do konce
ražeb východního tunelu zbývalo asi 500 m.

Deformovaná železniční trať je vidět na obr. 1. Že dochází k problé-
mu, bylo signalizováno automatickým monitorovacím systémem sle-
dujícím deformace tratě – byl pozorován rychlý pokles kolejí až
500 mm. Žádný vlak naštěstí v tu chvíli po trati neprojížděl.

Dutina pod kolejemi a 160 m dlouhý úsek tunelu byly vyplněny
betonem (uloženo bylo přímo do dutiny a vrty z povrchu do tunelu asi
10,5 tisíce m3 betonu během přibližně 13 dnů, obr. 2). Zatím také není
jasné, jakým způsobem bude východní tunel dokončen. 



obrázku 3 (za pozornost stojí masivní svorníkování a dilatační vložky
v primárním ostění – razilo se v poruchové zóně). 

Tunel Fröschnitzgraben dl. 13 km bude ražen z přístupových šachet
hl. 400 m mechanizovaně dvojicí tunelovacích strojů TBM francouz-
ského výrobce NFM (dl. 9 km) a konvenčně NRTM (dl. 4 km). V tuto
chvíli jsou vyhloubeny přístupové šachty a razí se montážní komory,
ve kterých přibližně v lednu začne montáž razicích strojů. Zahájení
ražeb se očekává asi v dubnu 2018. Každá ze šachet o průměru cca
20 m je vybavena trojicí výtahů pro dopravu razičů, rubaniny, seg-
mentů ostění a dalšího materiálu. V bezprostřední blízkosti zařízení
staveniště je pro veřejnost vybudována rozhledna a infocentrum.
Tento úsek stavby provádí sdružení firem Implenia a Swietelsky.
V rámci exkurze proběhla prohlídka infocentra s výkladem
Wolfganga Schwengerera.

Třetím úsekem stavby je Tunel Grautschenhof dl. 7 km, ražený
z přístupových šachet hl. 100 m. Razí se konvenčně NRTM v kombi-
naci s metodou drill and blast. Stavbu provádí firma Marti, resp. sdru-
žení tvořené její rakouskou a švýcarskou složkou.

Důvodem rozdělení stavby na tři úseky byly, kromě jiného, kom-
plikované geotechnické podmínky, které neumožňují nasadit jednu
technologii ražeb. Celkové předpokládané náklady stavby činí asi 3,3
miliardy eur. Trasa tunelu byla z několika variant vybrána v roce 2007,
stavební práce byly zahájeny v roce 2012, uvedení tunelu do provozu
se očekává v roce 2026.

Zajímavostí projektu je i to, že trasa tunelu měla být původně vede-
na v jiné stopě a mělo se jednat o jeden dvoukolejný tunel dl. 22 km
(zdroj https://www.tunneltalk.com/Austria-Feb1996-Semmering-
baseline-railway-pilot-tunnel.php). V této stopě byla v devadesátých
letech minulého století zahájena ražba průzkumné štoly, ale byla
ukončena začátkem tohoto tisíciletí po vyražení cca 3 km. Podle infor-
mací, které sdělil pan Wolfgang Schwengerer, se tak stalo proto, že
ražba štoly začala negativně ovlivňovat zásoby podzemní vody
v jímacím území, ze kterého je zásobována Vídeň. Z obav, jaké škody
by na zásobách podzemní vody mohlo pokračování ražby štoly napá-
chat, potažmo ražba vlastního dvoukolejného tunelu, bylo od projek-
tu upuštěno. Toto vysvětlení je spíše historkou pro návštěvníky stav-
by z řad laické veřejnosti, ale je to prostě tak – štola bude v rámci pro-
bíhající stavby ve své úvodní části o dl. cca 200 m vyplněna betonem
a zbylý úsek bude ponechán svému osudu.

Další fotografie z návštěvy projektu Semmering jsou uvedeny
v rubrice Fotoreportáž. Podrobné informace o tomto zajímavém pro-
jektu může čtenář najít např. v článku autorů Roberta Vanka a Alfreda
Faschinga v časopise Tunel č. 2/2013.

Závěrem autor děkuje kolegovi Ondřejovi Mrvíkovi z GEOtestu,
a.s., který obě exkurze vymyslel a s rakouskými partnery domluvil.

Zdař Bůh na příštím odborném tunelářském zájezdu.
Ing. TOMÁŠ EBERMANN, Ph.D., člen redakční rady 

fungování a synergii a především našel zdroj financování – rakouskou
vládu.

V rámci střediska bude, kromě jiného, vybudováno 2x cca 400 m
dvoupruhových silničních a 2x cca 400 m jednokolejných železnič-
ních tunelů vč. propojek. Jsou to vlastně cvičné/pokusné tunely.
Tunelové tubusy budou kompletně vystrojeny (vozovky, železniční
svršek, technologie), přičemž však pouze v jednom z dvojice silnič-
ních a železničních tunelů bude provedeno definitivní ostění. Po jejich
dokončení bude v tunelech možno provádět cvičení složek integrova-
ného záchranného systému i veřejnosti pro případ požáru v tunelu. 

Železniční tunely se razí od roku 2016, je vyraženo několik desítek
metrů. Ražby silničních tunelů by měly začít v roce 2018. Práce prová-
dějí rakouské stavební firmy, které si najímá výzkumné centrum. Všech
technických prací (od budování prvků monitoringu, zajišťování portálů
až po vlastní práce na čelbě) se aktivně účastní studenti. Mění si role,
takže si vyzkouší práci na stavbě z pozice zhotovitele i technického
dozoru investora. Vedou pod dozorem svých pedagogů kontrolní dny
stavby. Z provádění všech činností univerzita pořizuje obrazový a zvu-
kový záznam, aby i příští ročníky studentů, v době kdy budou tunely
hotové, dostaly informace o průběhu a způsobu jejich budování.

V neposlední řadě centrum pořádá placené kurzy pro zahraniční
studenty, kteří zde získávají vědomosti o principech Nové rakouské
tunelovací metody (NRTM), které si odvážejí zpět do svých zemí,
a tím je podporován vývoz rakouského know-how.

Centrum je otevřeno ke spolupráci i pro české vědecké instituce,
k čemuž, mimo jiné, vyzval během své poutavé přednášky profesor Galler.

Další fotografie z návštěvy dolu a výzkumného centra jsou uvede-
ny v rubrice Fotoreportáž.

Projekt bázového tunelu Semmering je novým železničním spoje-
ním, které doplní malebnou stávající trať vinoucí se po úbočích a pod
vrcholy Vídeňských Alp. Budou to dva jednokolejné železniční tune-
ly délky 27 km, spojující města Gloggnitz a Mürzzuschlag. Stavba je
rozdělena na 3 úseky.

Prvním z nich je Tunel Gloggnitz dl. 7 km. Razí se z portálu
v Gloggnitzu konvenčně NRTM. Aktuálně jsou vyraženy asi 2 km
tunelů. Druhá čelba bude otevřena v Göstritzu z přístupových štol dl.
1 km a navazujících přístupových šachet hl. 250 m. V rámci exkurze
proběhla prohlídka infocentra v Gloggnitzu s přednáškou pana
Wolfganga Schwengerera z projekční a konzultační kanceláře iC con-
sulenten Ziviltechniker GesmbH. Část účastníků exkurze zfárala do
přístupové štoly v Göstritzu a viděla ražbu sytému rozrážek a komor
pro zahájení hloubení vlastních přístupových šachet. Výklad zajistili
pánové Dieter Haas a Gerold Lenz ze sdružení zhotovitelů, firem
Implenia a Hochtief. Schéma systému rozrážek a komor je uvedeno na
obrázku 2 (na obrázku je červeně vyznačeno místo, z kterého je poří-
zena fotografie na obr. 3), fotografie z komory pro těžní stroj je na

Obr. 2 Schéma systému rozrážek a komor 
Fig. 2 Chart of the system of points of attack and chambers

Obr. 3 Pohled do komory pro těžní stroj, v popředí druhá propojovací šachta
do těžní komory
Fig. 3 A view down the chamber for hoisting machine, the other interconne-
cting shaft to the hoisting chamber is in the foreground
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obr. 3
Fig. 3




