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Překonání této poruchové zóny bylo klíčovým problémem
i při stavbě tunelu Albula II. V nočních přestávkách provozu
železnice byl ze starého tunelu vyražen v žulovém masivu
v místě budoucí propojky přístup k plánované trase nového
tunelu a následně zde byla vyrubána kaverna pro průzkumné
a další práce. Z vyhodnocení dvou vodorovných jádrových
vrtů vyplynuly následující závěry.

Poruchu, která šikmo upadá ve směru ražby, lze rozdělit na
tři části. Ve směru od kaverny je nutné nejprve projít na délce
asi 20 m zvodněným dolomitickým práškem, pak asi 90 m
dvěma sekcemi celkem pevného dolomitu prostoupeného
drobnými krasovými dutinami. Pak už následují břidlice. 

Při zvládání poruchy při stavbě tunelu Albula I došlo k vel-
kému snížení hladiny podzemní vody v nadloží tunelu. Jedna
z podmínek pro stavbu nového tunelu stanovila zákaz jejího
dalšího poklesu.

Zvažovány byly dvě varianty opatření pro překonání poru-
chy: injektáž nebo zmrazování. Z průzkumů a laboratorních
zkoušek vyplynulo, že sekce zvodněného dolomitického práš-
ku se zainjektovat nedá. Bylo proto rozhodnuto využít tech-
nologii zmrazování.

Definitivní příčný profil tunelu v tomto úseku má vejčitý
tvar s vnitřními světlými rozměry 5,77x7,56 m. Ostění bude
dvouplášťové s mezilehlou izolací, tloušťka vnějšího (primár-
ního) silně vyztuženého ostění je navržena 65 cm, tloušťka

■ Zmrazování při ražbě tunelu Albula II ve Švýcarsku
O rozhodnutí železniční společnosti Rhätische Bahn vybu-

dovat nedaleko od sv. Mořice souběžně s více než 100 let sta-
rým 5864 m dlouhým tunelem Albula I nový železniční tunel
Albula II místo složité a za provozu prováděné rekonstrukce
starého tunelu, jsme informovali v Tunelu č. 3/2015. Navíc
by se při rekonstrukci musely velmi složitě a nákladně vybu-
dovat únikové cesty, které u starého tunelu zcela chyběly. Při
stavbě nového tunelu se z něj vyrazí do starého tunelu pro-
pojky a po jeho uvedení do provozu se starý tunel upraví na
únikovou cestu.

Velkou výhodou při projektování a stavbě nového tunelu
byla geologická dokumentace vyhotovená při ražbě tunelu
Albula I i při jeho stavbě získané zkušenosti. Tehdy totiž razi-
či narazili na 150 m dlouhou poruchovou zónu, jejíž jedna
část byla vyplněna zvodnělým na prach podrceným dolomi-
tem, který se provalil pod velkým tlakem do výrubu. 

Porucha se nachází asi 1300 m od severního portálu, kde za
převažujícími břidlicemi následuje méně mocná vrstva dolo-
mitu, která sousedí se žulovým masivem, ve kterém se smě-
rem k jihu razily více než tři čtvrtiny tunelu. Bylo jasné, že
porucha vznikla tektonickými posuny, kdy došlo k tření dolo-
mitu o masiv tvrdé žuly.

Průchod poruchou stavbu tenkrát zdržel o 15 měsíců.

MOZAIKA ZE SVĚTA
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a samozřejmě znalost geotechnických podmínek zdokumen-
tovaných při stavbě první trouby. 

Uvedení do provozu druhé trouby se předpokládá v roce
2027, pak bude následovat rekonstrukce první trouby a pro-
voz v obou troubách by měl být zahájen v roce 2030.

Ještě je vhodné připomenout, že různými opatřeními,
z nichž podstatné je, že v každé troubě bude provoz omezen
jen na jeden jižní pruh, má být zajištěno nepřekročení součas-
né provozní kapacity tunelu, což je 1000 vozidel za hodinu
v každém směru.
■ Zahájení ražeb tunelu Albvorland

Na nové vysokorychlostní trati Stuttgart – Ulm byla v říjnu
2017 slavnostně zahájena ražba dvoutrubového 8176 m dlou-
hého tunelu Albvorland, který po dokončení bude desátým
nejdelším německým železničním tunelem. Tunel byl součas-
ně posledním, který čekal na zahájení prací.

Jeho ražbu zajišťují dva zeminové štíty (EPBs) o průměru
10,82 m a délce 120 m. Délka ražby se předpokládá 18 měsí-
ců při plánovaném průměrném denním postupu 20 m/den.
Segmenty definitivního ostění budou mít tloušťku 45 cm
a nově vyvinutý těsnící profil zajišťující vodotěsnost spojů při
výšce hladiny podzemní vody nad tunelem až 45 m. Propojky
obou trub budou budovány po 500 m. 

Je mimořádné, že z celé délky trasy budou polovinu tvořit
tunely. Projekt se pyšní ještě jedním objektem. Je jím most
přes údolí Fils mezi tunely Bossler a Steinbühl, který je s výš-
kou 85 m třetím nejvyšším železničním mostem v Německu.
■ Stavba vysokorychlostní železnice Stuttgart – Ulm:

křížení s dálnicí A8
Na náhorní planině švábských Alb v prakticky nejvyšším

bodě celé trasy podchází nová dvojkolejná trať pod ostrým
úhlem dálnici A8. V místě křížení se buduje 377 m dlouhý
hloubený dvojkolejný tunel a pro jeho stavbu se musela pro-
vizorně přeložit část trasy dálnice. 

Železobetonová rámová konstrukce světlé výšky 7,55 m má
dno a stěny tl. 1 m a tloušťka stropu je 1,3 m. Asi 190 m kon-
strukce bude vystaveno zatížení dálnicí A8 a provozem na ní.
V této části je rámová konstrukce rozdělena na dvě poloviny
středovou nosnou stěnou, čímž jsou vytvořeny dva jednoko-
lejné tubusy vnitřní šířky 8,09 m. Ve zbytku délky tubus nemá
střední nosnou stěnu, je tedy dvojkolejný s vnitřními rozměry
15,51x7,55 m.

Hlavním problémem výstavby byly zkrasovatělé polohy
vápenců pod dnem stavební jámy. Dvě fáze průzkumu násle-
dovaly po jejím vykopání (na jejích bocích i ve dně byly kra-
sové jevy při zemních pracích zastiženy): nejprve se prováděl
nepřímý geofyzikální seismický a gravimetrický průzkum,
pak následoval přímý průzkum pomocí jádrových a bezjádro-
vých vrtů.

Úkolem průzkumných prací byla identifikace krasových
prostor, jejichž průměr rostl s hloubkou pod základovou spá-
rou. Požadovalo se, aby v hloubce 0,0 až –2,0 m byly objeve-
ny dutiny s průměrem nad 1,5 m; od –2,0 do –6,0 m dutiny pr.
přes 2,5 m; od –6,0 do –10,0 m dutiny pr. přes 5,0 m
a v hloubce přes –10,0 m dutiny větší než 10,0 m.

Zaplnění dutin bylo prováděno podle speciálně zpracova-
ných pokynů.

vnitřního bude 60 cm. Výrub má maximální vnější rozměry
8,17x10,06 m.

Na základě výpočtů bylo stanoveno, že okolo teoretického
výrubu bude zmražen horninový prstenec tloušťky 2,5 m
s vnějšími rozměry cca 13x15 m. Délka zmrazovaného úseku
bude 60 m od pracovní kaverny, přičemž měřeno na vrcholu
obálky 17 m bude v mylonitické hornině, 20 m ve zvodnělém
dolomitickém prášku a 23 m v dolomitu. Podmínkou bylo,
aby i spodní část zmraženého prstence dostatečně zasahovala
do dolomitu.

Celkem se včetně kontrolních a také několika drenážních
vrtů v ose raženého profilu provedlo 122 vrtů. Mrazící směs
tvořil solný roztok, jehož pracovní teplota byla minimálně 
–35° C.

Ražba poruchou byla zahájena po třech měsících zmrazová-
ní pomocí důlního bagru vybaveného také impaktorem. Po
každém záběru byl ihned zahájen nástřik vyztuženého primár-
ního ostění s cílem zabránit deformacím zmraženého prsten-
ce. Na projektovanou tloušťku 65 cm muselo být primární
ostění dostříkáno do 7 dnů od data výrubu konkrétního zábě-
ru. Ražený profil měl plochu 65 m2, průměrný postup byl 
0,7 m/den.

Dokončení tunelu Albula II se předpokládá v roce 2018.
Pozn.: Vřele doporučuji zakoupit třídenní Swisspas a vydat

se na okružní jízdu z Churu, přes Disentis, Andermatt, tunel
Furka, Zermatt, Brig, Simplonský tunel, Domodossolu,
Centovalli, Locarno, Lugano, kolem Lago di Como do Tirana,
přes sedlo Bernina, kolem sv. Mořice do tunelu Albula
a podél horního Rýnu zpět do Churu. Úžasné putování!
■ Nejhlubší podvodní silniční tunel na světě proražen

Na důležité silnici vedoucí po západním pobřeží Norska byl
mezi městy Solbakk a Tau proražen 7980 m dlouhý tunel,
který je nejhlubším podvodním tunelem na světě. Prorážka
jeho první trouby se odehrála 26. října 2017, ražba druhé trou-
by má být ukončena v lednu 2018. Tunely mají běžný příčný
profil 68 m2, v každém budou dva jízdní pruhy. Propojek je
celkem 16 s profily od 17 m2 do 41 m2. Na trase byly vyraže-
ny vedle dvou kaveren s profilem až 308 m2 také čerpací sta-
nice, sedimentační nádrže a technické niky. 

Čtyři roky trvající ražby probíhaly v rulách metodou drill
and blast. Primární ostění tvořil stříkaný beton a svorníky,
v případě potřeby bylo zesíleno sítěmi a příhradovými rámy.
Na vodonepropustnou membránu je prováděno definitivní
ostění opět ze stříkaného betonu. 
■ Pokrok v přípravě stavby druhé trouby

Gotthardského automobilového tunelu
O stavbě druhé trouby Gotthardského automobilového

tunelu rozhodli celkem těsně švýcarští voliči v referendu
v únoru 2016 (viz Mozaika v Tunelu č. 3/2016). Výsledek
referenda umožnil plné rozběhnutí přípravy, čehož důsled-
kem bylo, že švýcarský parlament mohl na své schůzi 25.
října 2017 schválit generální projekt stavby (general pro-
ject), takže švýcarský Federální silniční úřad (obdoba naše-
ho ŘSD) pokračuje v zajišťování dalšího stupně dokumenta-
ce, který by měl být na jaře roku 2018 předložen ke schvále-
ní Federálnímu ministerstvu pro životní prostředí, dopravu,
energetiku a spoje.

Při stavbě, která začne nejdříve v roce 2020, budou využi-
ty portály připravené při stavbě první trouby na obou jejích
koncích, rovněž se využijí čtyři stávající ventilační šachty
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■ Postupné dokončování rakouské dálnice A9
Rakouská dálnice A9 (Pyhrn Autobahn) se možná dá, ale jen

trochu, srovnat s nekonečným dokončováním dálnic v České
republice. Dost dlouho trvalo, než v roce 2004 byla dálnice A9
v celé své délce od odbočení z A1 u křižovatky Voralpenkreuz
průjezdná až k slovinské hranici, byť v některých úsecích byla
provozována obousměrně v jednom dálničním pruhu.

To stále platí v horním Rakousku u tzv. řetězu tunelů Klaus
a ve Štýrsku, kde tunel Gleinalm je stále ještě provozován obou-
směrně. Nicméně i v těchto úsecích práce výrazně pokročily. 

Od roku 2014 se staví tunely Spering (2,9 km) a Falkenstein
(0,75 km) a od května 2015 tunely Klauser (2,2 km) a Traunfried
(0,45 km) patřící do zmíněného řetězu tunelů nazvaného podle
blízkého městečka Klaus. Dokončeny a uvedeny do provozu
společně s několika mosty byly v září 2017. Následně se uzavřel
přiléhající starý úsek dálnice, aby na něm mohly proběhnout
nutné opravy a rekonstrukce, což se týká především původních
tunelů. Provedení těchto renovací by mělo skončit v závěru roku
2018 a následně by mohl být zahájen normální dálniční provoz.

Původní tunel Gleinalm dlouhý 8,3 km je v provozu od roku
1978. Souběžně vyražená druhá trouba byla uvedena do obou-
směrného provozu v červenci 2017, což umožnilo zahájit v polo-
vině září 2017 rozsáhlou renovaci staré trouby. V ní bude vybou-
rána stará a provedena nová vozovka, kompletně bude sanován
mezistrop a instalovány zcela nové zabezpečovací systémy. Obě
trouby propojí 34 únikových cest, z nichž 8 bude průjezdných
pro vozidla záchranářů a hasičů. Provoz renovované trouby by
mohl být zahájen koncem roku 2019.

Tehdy by nastal dlouho očekávaný okamžik – celá trasa A9 by
byla provozována v normálním dálničním provozu. 
■ Vysokorychlostní železnice Norimberk – Berlín v plném

provozu
Německý parlament vzápětí po sjednocení obou částí

Německa odhlasoval v roce 1991 spojení Norimberku
s Berlínem vysokorychlostní železnicí. Projekt byl nazván
Dopravní stavba německého sjednocení. Z 500 km dlouhé trasy
se upravilo pro vysokorychlostní provoz 270 km stávajících tratí
a na 230 km byla vybudována zcela nová trasa. Stavba byla
zahájena v roce 1996 a dvě její části byly uvedeny do provozu
v roce 2006 a v roce 2015. Vysokorychlostní provoz v celé délce
500 km byl zahájen 10. prosince 2017.

Jednotlivé úseky trasy jsou vybudovány pro provozní rychlost
200, 230 a 300 km/hod. Pro nejvyšší z těchto rychlostí jsou při-
praveny nové úseky: Ebensfeld – Erfurt (dl. 107 km) a Erfurt –
Lipsko (dl. 123 km).

Úsek Ebensfeld – Erfurt, na jehož stavbu vedl před lety odborný
zájezd pořádaný CzTA, má nejvyšší podíl „umělých“ staveb. Ty
tvoří skoro polovinu trasy – 29 mostů celkové délky 12 km a 22
tunelů s celkovou délkou 41 km, z nichž nejdelší tunel Blessberg
má 8,3 km. Je to v současnosti třetí nejdelší německý železniční
tunel. Tunely jsou dvojkolejné a mají pevnou jízdní dráhu.

Na trase Erfurt – Lipsko jsou tři dvojtrubové tunely také
s pevnou jízdní dráhou: tunel Finne (dl. 6970 m) ražený dvěma
razicími stroji a tunely Bibra (dl. 6466 m) a Ostrerberg (dl. 2082
m) ražené NRTM.

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ, mila_novotny@volny.cz

■ Ražby poslední tunelové sekce bázového tunelu
Semmering (SBT) zahájeny

V Tunelu č. 4/2016 jsme informovali, že v květnu 2016 byly
zahájeny práce na třetí a poslední části SBT, kterou je tunel
Grautschenhof délky 7 km. Součástí přípravných prací bylo
vyhloubení dvou šachet, ze kterých budou probíhat ražby na obě
strany pomocí tunelových bagrů s využitím trhacích prací.
Hloubka těchto šachet je 1000 m, nikoliv 100 m, jak bylo chyb-
ně uvedeno v Mozaice v Tunelu 4/2016, za což se omlouvám.
Ražby ze dna šachet byly zahájeny 30. června 2017.
■ Ještě k mimořádné události na tunelu Rastatt

Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D., pohotově informoval v Tunelu
č. 4/2017 o kolapsu východní trouby tunelu Rastatt již vyražené
pod důležitou železnicí vedoucí podél Rýna mezi Karlsruhe
a městem Baden-Baden. Kolaps zcela zastavil na uvedené želez-
nici provoz. V osobní dopravě bylo přerušeno 70 dálkových a 50
regionálních spojů denně. Jejich provoz byl zajišťován pomocí
až 70 autobusů, které denně převážely přibližně 3000 cestujících
mezi Rastattem a Baden-Badenem. Pro cca 200 nákladních
vlaků, které tudy denně projíždí, se rychle musely najít objízdné
trasy v části Francie přiléhající k Rýnu a na německém území
východně od Rýna.

V nadloží tunelu se po demontáži poškozeného železničního
svršku a dalších sanačních pracích vybudovala v trase železnice
120 m dlouhá a 1 m vysoká železobetonová deska, na kterou se
následně provedl železniční svršek. Současně byla v místě
budoucí ražby západní trouby pod železniční tratí provedena
obdobná železobetonová deska. 

Při sanačních pracích byl betonem vyplněn úsek východní
trouby pod železničním tělesem v délce 160 m, přičemž byl
zabetonován i razicí stroj. Jak uvedl Ing. Ebermann, při této
sanaci bylo spotřebováno 10 500 m3 betonu.

Rozhodnutí investora o způsobu znovuprovedení části
východního tunelu pod tratí není dosud známé. 
■ Stavba poslední části tunelu Koralm zahájena

Stavba tunelu Untersammelsdorf délky 665 m, který je
poslední ze šesti tunelů na úseku mezi Mittlernem a Alt -
hofenem, byla zahájena 7. července 2017. Jedná se ale o nej-
větší geotechnikou výzvu na celém tunelu Koralm. Hloubený
tunel Unter sammelsdorf většinou prochází jemnozrnnými moř-
skými jíly, pod kterými se nacházejí vrstvy ledovcových sedi-
mentů a morén. Teprve pod nimi je pevné skalní podloží tvoře-
né fylity. 

Proto muselo být nejprve provedeno 1000 pilot délky až 38 m
a 6000 sloupů tryskové injektáže zakončených u skalního 
podloží. 
■ Prorážka tunelu Ulriken u Bergenu

O postupu ražeb tohoto 7688 m dlouhého tunelu (jeho ražená
část má 6896 m), který má zdvojnásobit kapacitu důležité tratě
u přístavu Bergen, jsme informovali v Mozaice v Tunelu
č. 4/2016. Jeho prorážka byla mohutně oslavena 29. srpna 2017.
Pozváno bylo 1000 hostů a asi 250 tis. lidí mohlo sledovat prů-
nik griper TBM posledním 1,5 m tvrdé skály pomocí televize
nebo na internetu.

Při ražbě, která byla zahájena v lednu 2016, si stroj úspěšně
poradil s horninami o pevnosti v tlaku i přes 300 MPa. Tunel
Ulriken je prvním železničním tunelem v Norsku, který byl
ražen razicím strojem a ten byl současně svým průměrem 9,3 m
největším strojem, který byl kdy v Norsku nasazen.




