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jící také několik jádrových vrtů z povrchu. Snahou bylo
upřesnit výskyt hornin náchylných k bobtnání (bobtnavé jíly,
sádrovce a anhydrity).

Ukázalo se, že u jižního portálu, kde měla být ražba zaháje-
na, se neobvyklým způsobem střídají skalní horniny se zvět-
ralými a vyskytuje se zde sádrovec. Tato geotechnicky obtíž-
ná zóna délky 174 m musela proto být ražena konvenčně.
Razilo se pod ochranou mikropilotového deštníku (pr. mikro-
pilot 159 mm, dl. 16 m, překrytí 4 m) bez trhacích prací, pro-
tože provozovaný tunel byl vzdálen jen 15 až 20 m. Primární
ostění ze stříkaného betonu mělo s ohledem na tlačivé horni-
ny tl. 45 cm. Definitivní ostění je tvořeno monolitickým žele-
zobetonem, přičemž klenba a opěří má tl. 60 cm a dno
100 cm. 

Tunel zde procházel při nízkém nadloží šikmo vrstvou sád-
rovce šířky 30 m, takže mohlo dojít i k zvedání konstrukce
tunelu. Provádění zvláštních opatření se řídilo podle výpočtu
předpokládaného tlaku vyvinutého bobtnáním sádrovce. Při
tlaku do 800 kPa a při přijatelné výšce nadloží se zvláštní
opatření neprováděla; při tlaku do 1500 kPa a pokud tímto tla-
kem byl dotčen tunel v délce do 10 m, bylo definitivní ostění
silněji podélně vyztužené a výztuž probíhala i blokovými spá-
rami, aby se zatížení rozneslo podél tunelu. Při předpokladu
vyšších tlaků byly do ostění zakomponovány deformační
zóny (jako nouzové řešení?). 

Úsek konvenční ražby zasahoval částečně do prostoru
výskytu termálních vod, které jsou využívány v nedalekých
lázních Schinznach. Zde bylo definitivní ostění navrženo jako
naprosto vodotěsné včetně injektáže zabraňující migraci pod-
zemní vody podél tunelu v podélném směru. Opatření pro
ochranu termálních vod se musela provést na úseku délky 
400 m, tedy i po zahájení ražby tunelovacím strojem, který
zde procházel vodonosnými vrstvami „mušlovitého“ vápence
(Huptmuschellkalk). 

Pro mechanizovanou ražbu byl vybrán, s využitím zkuše-
ností z ražby nedalekého silničního tunelu v devadesátých
letech, jednoduchý štít – TBM s vnějším profilem 12,08 m.
Pečlivá byla příprava pro ražbu v anhydritových horninách,
byly připraveny nástroje pro rozšíření standardního profilu
o 5 cm, mazací injektáž z bobtnavého bentonitu a před zahá-
jením ražby v těchto horninách se provedla pečlivá údržba
stroje a jeho řezných nástrojů. Běžně se razilo 5 dní v týdnu,
v anhydritu probíhala ražba nepřetržitě. Rozšiřování výrubu
nebylo nutné, postup byl plynulý, hlavním problémem byl
vývin prachu, protože technologické vody se používalo
naprosté minimum.

Segmentové ostění bylo tvořeno pěti segmenty a klenákem
ukládaným ve dně, bylo to rozpínavé ostění, před montáží kle-
náku byly již uložené segmenty rozepnuty. Segmenty měly
šířku 2 m. Jednotlivá segmentová kola nebyla navzájem poo-
točena a ani těsněna mezi sebou. Pro tlačivé zóny bylo při-
praveno 11 typů různě vyztužených segmentů. 

V zóně ochrany termálních vod bylo použito dvouplášťové
ostění s mezilehlou dvojitou fóliovou izolační membránou.
Segmenty zde měly konstantní tl. 30 cm. Ve zbytku trasy měly
počvové segmenty tl. 60 cm, v opěří a klenbě bylo ostění dvou-
plášťové – segmenty a monolitický beton, který byl v tlačivých

■ Úmrtí legendární osobnosti rakouského tunelového
stavitelství

Mimořádný profesor Ing. Franz Pacher, dr. h. c., zemřel ve
svých 99 letech 3. března 2018 v Salcburku. Ing. Franz
Pacher byl opravdu zcela mimořádná osobnost nejen rakous-
kého, ale i světového tunelového stavitelství. První, co se
nám vybaví při vyslovení jeho jména, je Fenner-Pacherova
křivka a jeho zásluhy o rozvoj mechaniky hornin i o vznik
Nové rakouské tunelovací metody za spolu prá ce prof. Rab -
cewicze.

Obdivuhodně si zachoval mentální svěžest do vysokého
věku. Jeho kolegové a přátelé ho pravidelně navštěvovali
a diskutovali s ním o tunelařině, takové odpoledne s ním strá-
vili ještě na podzim roku 2017.

V jeho životě můžeme najít i československou či českou
stopu. Narodil se totiž těsně po rozpadu Rakouska-Uherska
ve slezském Mittelsuchau, což je náš dnešní Havířov. Brzy po
svém narození se s rodiči odstěhoval do rakouského Grazu.

Čest jeho památce!
■ Gotthardský bázový tunel získal Evropskou železniční

cenu 2018
Zástupce Švýcarských spolkových železnic pan Peter

Jedelhauser a bývalý výkonný ředitel společnosti AlpTransit
Gotthard pan Renzo Simoni obdrželi 20. února 2018
v Bruselu Evropskou železniční cenu pro rok 2018. Pánové ji
převzali v zastoupení všech, kteří se podíleli na přípravě,
výstavbě a uvedení do provozu Gotthardského bázového
tunelu (GBT). Udělení ceny je spojeno s finanční odměnou ve
výši 10 tis. eur a v tomto případě ji vítězové věnovali na cha-
ritativní účely.

Evropské železniční ceny udělují od roku 2007 společně
Společnost evropských železnic a Asociace evropského
železničního průmyslu.
■ Tunel Bözberg proražen

V Mozaice uveřejněné v Tunelu č. 3/2017 jsme informova-
li o výstavbě tří nových tunelů, rekonstrukci 11 dalších a nut-
ných úpravách trati, což vše souvisí se stavbou tzv. čtyřmet-
rového koridoru na železniční trase zahrnující Gotthardský
bázový tunel. Koridor má umožnit železniční přepravu taha-
čů s kamiony výšky do 4 m. Celý koridor délky 270 km bude
dvojkolejný a vede Švýcarskem od Basileje do Chiassa na
hranici s Itálií. Koridor umožní také zvýšení kapacity osobní
dopravy použitím dvoupodlažních vlakových souprav.
Z dnešních celkem 180 vlaků za den bude možné jejich počet
zvýšit na 260 denně.

Klíčovým objektem celé trasy je nejdelší nový tunel
Bözberg dl. 2,7 km, který je dvojkolejný a vede v souběhu se
starým tunelem z roku 1875. Ten bude po uvedení do provo-
zu nového tunelu upraven na servisní a únikový.

Tunel prochází proměnlivým prostředním švýcarské Jury
v nepříznivých geotechnických podmínkách. V jižní části
bylo zastiženo rozsáhlé tektonicky porušené pásmo a přesto,
že byly k dispozici geotechnické údaje ze stavby starého
tunelu a také z nového asi 500 m vzdáleného silničního tune-
lu, zůstávaly určité pochybnosti o rozsahu tlačivých a bobt-
navých hornin. Proto se provedl doplňkový průzkum zahrnu-
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by měl na této grandiózní stavbě zahájit ražbu tunelů a vyra-
zit celkem 37,5 km tunelů. Jde o zeminový štít od firmy
Herrenknecht a předpokládá se, že na prvním úseku délky
2,2 km dosáhne denního postupu 12 m/den.
■ Silniční tunely pod Suezem proraženy!

Dva nové dvojtrubové silniční tunely pod starým i novým
Suezským průplavem mimořádně urychlí a zvýší kapacitu
dopravy z levého břehu Nilu na Sinajský poloostrov. Doposud
totiž auta převážely přívozy. Podmínky pro jejich plavbu
napříč kanálem při rušném provozu v něm nebyly vůbec jed-
noduché a auta musela čekat na nalodění v kilometrových
frontách, takže se na druhý břeh někdy dostala až po pěti
dnech. Jízda tunely zkrátí tuto dobu na 10 minut!!!!

Nové tunely mimořádně přispějí k všestrannému rozvoji
Sinajského poloostrova, nehledě na jejich vojenský
význam, o kterém se ale spíš cudně mlčí. Že ale egyptská
vláda v čele s presidentem Abdelem Fattahem al-Sisi pova-
žovala stavbu tunelů za nesmírně důležitou, svědčí i to, že
pro ražbu čtyř tunelů celkové délky přes 15 km objednala
u firmy Herrenknecht čtyři identické kombinované štíty
o průměru 13,02 m, aby ražby všech tunelů mohly probíhat
souběžně!

Jeden dvojitý tunel délky 2x2800 m byl ražen jižně od Port
Saidu a druhý dlouhý 2x4800 m severně od města Ismailia
v hloubce až 60 m pod vodní hladinou a tedy pod hydrosta-
tickým tlakem až 6 atm. 

Prorážky všech tunelů proběhly během jednoho měsíce.
U tunelu poblíž Port Saidu 3. a 14. prosince 2017 (u tohoto
štítu byl dosažen průměrný týdenní výkon 128 m), tunely
u Ismailie byly proraženy 23. prosince 2017 (zde za účasti
vládní egyptské garnitury v čele s prezidentem Al-Sisi a také
dr. Martina Herrenknechta) a poslední prorážka se uskutečni-
la 3. ledna 2018.

Všechny tunely byly vyraženy v průběhu 19 měsíců.
■ V Nepálu nasazen první TBM

Po zkouškách a převzetí dvojitého TBM o pr. 5,06 m v továr-
ně fy Robbins v říjnu 2017 byl stroj nasazen v prostředí jižní-
ho Himálaje v říjnu 2017. Jeho úkolem je vyrazit 12,2 km
dlouhý tunel, kterým bude přiváděna voda především pro
závlahy zemědělské oblasti o rozloze 60 tis. hektarů, což by
mělo zlepšit krizovou situaci v zásobování potravinami středo-
západního regionu Nepálu a pomoci tak asi 30 tis. obyvatel.

Tunel přivede 40 m3/sec vody z řeky Bheri do retenční nádr-
že na řece Babai, přičemž spád bude využit i pro výrobu elek-
trické energie. Z nádrže bude odtok řízen podle potřeb závla-
hového systému.

Čínský dodavatel bude muset zvládnout ražbu v mimořádně
nepříznivých geotechnických podmínkách geologicky mladé-
ho jižního Himálaje. Střídat se budou pískovce, jílovce, různé
konglomeráty a TBM musí projít poruchovými zónami
a také tlačivými, nestabilními horninami s občasnými vysoký-
mi přítoky podzemní vody. Proto byla do návrhu stroje zapra-
cována opatření pro mimořádně nepříznivou geologii, tzv.
systém DGS (Difficult Ground Solutions), který zahrnuje pře-
devším:

•  průzkumné vrty bude možno provádět ve 14 místech ze
zadní části štítu;

•  v přední části je připraveno 8 míst pro ruční vrtání;
•  v horní části štítu v rozsahu 100° lze vrtat 8 mikropilot

nad razicí hlavu;

zónách silně vyztužen. Jinde mohl být beton i nevyztužený.
Beton segmentů musel zajistit jejich dlouhodobou životnost
a trvalou únosnost, proto byl použit speciální síranovzdorný
cement. 

Nadvýrub za segmenty byl vyplněn kačírkem 4/8 mm,
s výjimkou injektáže malty pod segmenty dna v rozsahu 60°.
V zóně ochrany termálních vod a také při ražbě v anhydritu
byla kačírková výplň pečlivě proinjektována, aby se zabráni-
lo proudění vody podél konstrukce tunelu. 

Tunel byl proražen 29. 11. 2017 ve značně nepříznivém
místě – portál byl v prudkém svahu a v blízkosti provozované
trati. Portál byl zajištěn mikropilotovým deštníkem a součas-
ně bylo prováděno nepřetržité monitorování portálové stěny,
svahu i trati.
■ Do Londýna dorazil první tunelovací stroj pro kmeno-

vou stoku Thames Tideway
Jak jsme informovali v Tunelu č. 3/2016, v Londýně probí-

há největší kanalizační stavba, která kdy byla ve vodním hos-
podářství ve Velké Británii realizována. Její kmenová stoka
bude dlouhá 25 km a bude ražena bentonitovými štíty fy
Herrenknecht. 

První ze šesti štítů o pr. 8,13 m objednaných pro tuto stav-
bu dorazil do centra Londýna v listopadu 2017. Svou cestu
dlouhou 850 km absolvoval z Německa po vodě, před plavbou
přes Severní moře byl v nizozemském Schiedamu, což je část
Rotterdamu a současně evropské sídlo dodavatelské firmy
Mammoet, přeložen na námořní nákladní člun a posléze pře-
plaven přes moře a Temží na místo určené k jeho opětné kom-
pletaci. K manipulaci při nakládání a montáži použil dodava-
tel své jeřáby o nosnosti 1200 t a 750 t.

Během stavby bude po Temži dopravováno až 90 % všeho,
co se stavbou souvisí – stroje, stavební materiály i vytěžená
hornina, což nesmírně sníží dopad na životní prostředí
v Londýně. 

Bentonitový štít pojmenovaný Rachel by měl ražbu západní
sekce nové kmenové stoky zahájit ještě v roce 2018. 
■ Modernizace 1100 km dlouhé pobřežní silnice

v Norsku
Norská obdoba českého ŘSD pokračuje s podstatnou moder-

nizací 1100 km dlouhé pobřežní komunikace E39, která vede
z Kristiansandu na jihu Norska přes Bergen do Trondheimu.
Cílem je mimo jiné vyloučit na této trase převážení aut přívo-
zy přes fjordy (v současnosti jich na trase funguje sedm).
Komunikace se celkově zkrátí o 50 km, ale cestovní doba kles-
ne asi na polovinu z dnešních přibližně 21 hod.

Při překonávání fjordů se kromě tunelů ražených pod
dnem fjordů počítá s inovativními novinkami, jako jsou: kot-
vený plovoucí most, ponořený trubní most (či ponořený
tunel?) a most o několika zavěšených polích. Nyní probíhá
geotechnický průzkum na místech plánovaného překročení
čtyř fjordů. 
■ Montáž prvního tunelovacího stroje pro Grand Paris

Express
Jak jsme informovali v Tunelu č. 4/2016, pro zlepšení osob-

ní dopravy mezi Paříží a přiléhajícím okolím má být do roku
2030 zprovozněno šest linek automaticky provozovaného
metra – Grand Paris Express. Vybudování této sítě si vyžádá
stavbu 210 km tunelu a skoro 70 nových podzemních stanic. 

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 probíhala na staveništi
Champigny Plateau montáž prvního stroje o pr. 9,8 m, který
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sické provedení uzávěru propojky. Osazení prefabrikovaného
modulu pomocí manipulátoru trvalo méně než 90 minut.

Modul se anglicky nazývá Plug-in Crosscut Element (PCE)
a impulz pro jeho vývoj přišel ze stavby tunelu Koralm.
■ Tunel Rastatt – vývoj prací na havarované východní troubě

Po havárii východní trouby v srpnu 2017 bylo do ní ulože-
no 2000 m3 betonu, který vytvořil zátku mezi poškozenou
a havárií nedotčenou částí tunelu. Po jejím odstranění doda-
vatel připravuje přeražbu havarované části. Z povrchu byla
nad klenbou tunelu vyhloubena přístupová šachta, která bude
sloužit jako úniková cesta a současně pro zásobování prová-
děných prací, např. propojek v nepoškozené části tunelu. 

Arbitráž dohodnutá v září 2017 dále probíhá, ale očekává
výsledky a vyhodnocení dodatečného geotechnického průzku-
mu, který proběhl v květnu a červnu 2018. Předpokládá se, že
arbitrážní proces významně pokročí koncem roku 2018.

Získané výsledky z dodatečného průzkumu také poslouží
pro úpravu projektu dalších razicích prací obou trub pod kole-
jištěm železnice.

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ, 
mila_novotny@volny.cz

•  razicí hlava může být upravena pro rozšíření výrubu
o 35 mm (ražený profil se zvětší o 70 mm).

Rubanina bude odvážena vozy a ostění tunelu budou tvo-
řit šestiúhelníkové betonové segmenty.

Investor zvažoval i konvenční metodu, ale z hlediska
nemožnosti zřídit další čelby, by ražba trvala příliš dlouho
(předpokládalo se 12 let). Proto byla zvolena metoda kontinu-
álního ražení, i když s určitými obavami. Podmínky v mladé
geologii jižního Himálaje jsou jen velmi málo známé a tak
první ražbu TBM v tomto prostředí lze chápat jako zkoušku,
jak zde může být technologie TBM úspěšná.
■ Prefabrikovaný modul pro uzavření tunelových propojek

Vybudování uzávěrů propojek mezi tunely včetně protipožár-
ních dveří a průchodek je časově náročné a prodlužuje dokon-
čovací práce pro vyražení tunelu. Proto byl vyvinut prefabriko-
vaný plně vybavený uzavírací modul, který bude možné vsadit
v tunelu do ústí propojky a následně ho zafixovat a utěsnit. Pro
osazení 8 t těžkého modulu byl vyvinut manipulátor, který se
může pohybovat na pneumatikách nebo po kolejích.

V prosinci 2017 byl modul a jeho osazení úspěšně předve-
deny v měřítku 1:1 ve zkušební štole Hagerbach ve Švýcarsku.
Prokázalo se, že modul ušetří asi 90 % času potřebného na kla-

The World Tunnel Congress was held this year in Dubai,
the United Arab Emirates, on the 21st through to 26th April. It
was organised by the ITA-AITES jointly with the SOE UAF
(Society of Engineers United Arab Emirates). The theme of
this congress was “The Role of Underground Space for
Future Cities”. The congress opening took place at the Dubai
World Trade Centre and was attended by many important
guests, representatives of government and private sector,
large tunnel construction companies and many others. The 
ITA-AITES 44th General Assembly was a traditional part of
the congress. 

Světový tunelářský kongres se v tomto roce konal v Dubaji
ve Spojených arabských emirátech ve dnech 21.–26. dubna.
Pořadatelem byla světová organizace ITA-AITES spolu
se SOE UAE (Society of Engineers United Arab Emirates).
Motem letošního kongresu bylo „Využití podzemního prosto-
ru pro města budoucnosti“. Zahájení proběhlo v dubajském
kongresovém centru a zúčastnilo se jej mnoho významných
hostů, zástupců vlády i soukromého sektoru, velkých tunelář-
ských společností a mnoho dalších. Jeho tradiční součástí bylo 
44. valné shromáždění ITA-AITES. 
„Muir Wood Lecture“

Každoroční přednášku „Muir Wood lecture“ připravil
Edward Cording na téma „Monitorování a kontrolování cho-
vání zeminy při současném aplikování tunelování v přetlaku“.
Pro tuto přednášku na počest sira Alana Muir Wooda, význam-
ného odborníka z oboru podzemních staveb a prvního prezi-
denta ITA, vybírá přednášejícího i téma valné shromáždění 
ITA-AITES na svém zasedání vždy rok dopředu.

„Open Session“

V rámci Open Session, která se konala 24. dubna, proběhla
panelová diskuse s hlavním tématem „Smluvní praxe 21. stole-
tí“. Hlavními dvěma body byly osvědčené postupy a výzvy
v této oblasti. Diskutující seznámili posluchače se současnými
trendy, ke kterým patří velké komplexní projekty a různorodost
podmínek, které mohou při tak rozsáhlých projektech nastávat.
44. valné shromáždění

Valné shromáždění se uskutečnilo v neděli 22. dubna a ve stře-
du 25. dubna. V rámci obou zasedacích dní zástupci jednotlivých
členů ITA-AITES schválili výsledek hospodaření za období
2017/2018 a odsouhlasili návrh rozpočtu 2018/2019. Novým
členem ITA-AITES byl potvrzen Nový Zéland. Doplňovací
volby do předsednictva se letos nekonaly, volební období někte-
rých jeho členů končí až v roce 2019. Jednotliví zástupci pra-
covních skupin seznámili přítomné se zprávou o jejich činnosti
a již druhým rokem byla distribuována publikace s přehledem
činností národních členů ITA-AITES, kteří zaslali podklady.
Pořadatelé WTC v roce 2019 (Neapol, Itálie) a 2020 (Kuala
Lumpur, Malajsie) seznámili se stavem přípravy kongresů a byl
potvrzen pořadatel WTC 2021 – Světový tunelářský kongres
2021 se uskuteční v Kodani ve dnech 16.–19. května.

Kongresu se zúčastnilo více než 1550 delegátů ze 68 zemí –
odborníků z praxe, akademiků, stavebních inženýrů a řady dalších
a 130 vystavovatelů a sponzorů. Celkem bylo předneseno podle ofi-
ciální statistiky 211 ústních prezentací a představeno 141 posterů.
Na valném shromáždění bylo přítomno 47 zástupců ze 75 člen-
ských zemí. Pořadatelé zhodnotili kongres jako velmi úspěšný.

Ing. MARKÉTA PRUŠKOVÁ, Ph.D., 
pruskova@ita-aites.cz,

sekretář CzTA ITA-AITES, z. s.
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