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1. ÚVOD 

Díky současné probíhající tunelu Praha – Beroun o délce 24,7km je problematika dlouhých 
železničních tunelů v současné době v ČR velmi aktuální. Obdobně je tomu však i 
v zahraničí. Současná doba si žádá rychlejší dopravní spojení, což v případě železnic 
znamená potřebu výstavby dlouhých železničních tunelů pod horskými masivy, pod 
mořskými průlivy či pod zástavbou městských aglomerací. V současné době probíhá 
především v Evropě a v Asii výstavba a příprava nebývalého množství velmi dlouhých 
železničních tunelů. V Evropě je tato situace především ovlivněna vznikem Evropské Unie, 
která má zájem na integraci jednotlivých členských států a vynakládá na modernizaci 
dopravní infrastruktury velmi značné finanční prostředky. Dalším významným faktorem 
ovlivňujícím rozhodnutí o realizaci těchto velmi náročných projektů je vývoj technologie, který 
již v současné době umožňuje realizaci tunelů s velmi vysokým nadložím (často vyšším než 
1km) ve velmi složitých geologických podmínkách (tlačivé horniny, tektonicky porušené zóny, 
krasové oblasti, vysoký hydrostatický tlak, atd.). 

Cílem následující této publikace je přinést v ucelené formě nejnovější technické poznatky 
z přípravy a výstavby dlouhých železničních tunelů. V publikaci jsou uvedeny projekty 
nejdelších světových železničních tunelů, jsou popsány provozované tunely, v současnosti 
realizované tunely i tunely, jejichž výstavba je v současné době v připravována. Ohledně 
jednotlivých projektů lze nalézt základní údaje v různých odborných či populárních 
publikacích, nicméně odborný popis jednotlivých světových nejdelších  železničních tunelů 
v ucelené podobě dosud k dispozici nebyl. Do publikace byly zahrnuty pouze modernější 
tunely, informace o starších tunelech jsou jistě velmi zajímavé a poučné, nicméně pro 
současný průmysl již nemají výraznější praktický význam. Proto například nejsou uvedeny 
podrobnější informace o Simplonských tunelech, i když tyto tunely s délkou cca 20km patří i 
v dnešní době k těm nejdelším železničním tunelům. 

Popis jednotlivých tunelů je rozdělen na tři části dle současného stavu přípravy či realizace 
(tunely v provozu, tunely ve výstavbě, připravované tunely). Tunely v jednotlivých sekcích 
jsou seřazeny dle délky. Množství uvedených informací souvisí především s dostupností 
relevantních materiálů. Je celkem logické, že ze současných odborných publikacích či 
z jiných zdrojů (internet, návštěvy projektů, konzultace) lze získat nejvíce informací o 
tunelech ve výstavbě. O provozovaných a připravovaných tunelech je již dostupných 
informací méně. Obdobně lze také konstatovat, že informace z evropských staveb jsou 
podstatně dostupnější než informace ze staveb v Asii. 

Tato publikace také přináší porovnání základních parametrů nejdelších moderních 
železničních tunelů v tabulkové formě. V tabulkách jsou uvedeny parametry jako délka, 
umístění, uspořádání, návrhová rychlost, nadloží, geologie, koncept tunelu, cena, způsob 
výstavby, doba výstavby, atd. Dle informací autora bylo obdobné podrobné porovnání 
provedeno poprvé.  

Autor by chtěl poděkovat svému zaměstnavateli (firmě D2 Consult Prague s.r.o.) za podporu 
ve výzkumu v oblasti dlouhých železničních tunelů. Dále bych velmi rád poděkoval kolegům 
z katedry geotechniky FSv ČVUT, zejména Doc. Dr. Ing. Janu Pruškovi za korekturu textu.  
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2. SOUČASNÉ NEJDELŠÍ ŽELEZNIČNÍ TUNELY 

Tabulky nejdelších železničních tunelů jsou uvedeny v Tab.1, 2 a 3. Uvedený stav je vztažen 
ke konci roku 2007, kdy již byly uvedeny do provozu tunely Lötschberg, Channel Tunel Rail 
Link (CTRL) a Guadarrama. Uvedené tabulky je třeba brát spíše jako indikativní, přesnost 
bohužel nelze zaručit. Hlavním důvodem je, že různé zdroje nejsou zcela jednotné. 
Například v Tab.1 je uveden i CTRL, kde díky nízkému nadloží jsou některé části hloubené. 
Dle dostupných informací (www.railway-technology.com) však lze úsek pod Stratfordem 
(část Londýna) považovat za jeden tunel o délce 19km. V Tab.2 (tunely ve výstavbě) 
pravděpodobně byly některé tunely opominuty; lze předpokládat, že především v Asii mohou 
být v současné době realizovány tunely s délkou přes 10km, které nejsou uvedeny 
v dostupné odborné literatuře. U připravovaných tunelů je celkem pochopitelné, že soupis 
nemůže být přesný. Řada tunelů je spíše ve fázi nápadů či idejí než ve fázi seriózní přípravy. 
V Tab.3 jsou uvedeny tunely, s jejichž výstavbou se již počítá.  

Z uvedených tabulek je patrné, že připravovaný tunel Praha – Beroun jednoznačně patří 
mezi nejdelší světové železniční tunely, v celosvětovém měřítku neexistuje velké množství 
delších tunelů. Doposud je v provozu pouze 5 tunelů delších než 25km (Seikan, Eurotunel a 
Iwate – Ichinohe, Lotschberg, Guadarrama). Do roku 2010 by měly být dokončeny další dva 
tunely s délkou dosahující 25km (Hakkoda a Pajares). 

 

Tab.1 Nejdelší železniční tunely, které jsou v provozu 
 Název Umístění Délka (km) Otevření

1. Seikan Japonsko 54 1988 
2. Eurotunel Velká Británie - Francie 50 1994 
3. Lötschberg (bázový) Švýcarsko 34,6 2007 
4. Guadarrama Španělsko 28,4 2007 
5. Iwate - Ichinohe Japonsko 25,8 2002 
6. Daishimizu Japonsko 22,2 1982 
7. Wushaoling Čína 22 2006 
8. Simplon II Švýcarsko 19,8 1922 
9. Simplon I Švýcarsko 19,7 1906 

10. Vereina Švýcarsko 19 1999 
10. Channel Tunel Rail Link (CTRL) Velká Británie 19 2007 

 

Tab.2 Nejdelší železniční tunely, které jsou ve výstavbě 
 Název Umístění Délka (km) Otevření

1. Gotthard (bázový) Švýcarsko 57,1 2015 
2. Hakkoda Japonsko 26,5 2010 
3. Pajares Španělsko 24,7 2010 
4. Îyama Japonsko 22,2 2013 
5. Vaglia Itálie 18,7 2008 
6. Firenzuola Itálie 15,2 2008 
7. Wienerwald Rakousko 13,4 2012 
8. Lainzer Rakousko 10,6 2012 
9. Katzenberg Německo 9,4 2012 

10. Perthus Španělsko 8,3 2012 
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Tab.3 Nejdelší železniční tunely, které jsou v přípravě 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Název Umístění Délka (km) 
1. Brenner (bázový) Rakousko - Itálie 56 
2. Lyon - Turín (bázový) Francie - Itálie 53,1 
3. Gibraltar Španělsko - Maroko 37,7 
4. Koralm Tunnel Rakousko 32,8 
5. Praha - Beroun Česká republika 24,7 
6. Semmering (bázový) Rakousko 22,1 
7. Zimmerberg (bázový) Švýcarsko 20 
8. Ceneri (bázový) Švýcarsko 15,4 
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3. DLOUHÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY V PROVOZU 

 

3.1. Tunel Seikan (54km) 

3.1.1. Základní údaje 

V roce 1954 potopil tajfun v Cugarském průlivu 5 trajektů, při události zahynulo 1430 lidí. 
Proto bylo rozhodnuto o propojení japonských ostrovů Honšú a Hokkaidó pomocí 
dvoukolejnýého tunelu (Obr.1). Přípravné práce tunelu začaly v roce 1964. Realizace 54km 
dlouhého tunelu (nejdelší dokončený železniční tunel) začala v roce 1971 a byla dokončena 
v roce 1998. Tunel leží 84m pod mořským dnem Cugarského průlivu (Obr.2). Cena tunelu 
díky problémům během realizace vzrostla osmkrát. Tunel je dnes velmi málo používaný, 
cestující upřednostňují leteckou dopravu. Navíc je údržba tunelu poměrně náročná, 
vzhledem ke skutečnosti, že se tunel nachází v oblasti poměrně častých zemětřesení 
(Nirasawa 1997). 

 

 

Obr.1 Situace tunelu Seikan 

 

 

Obr.2  Podélný řez tunelu Seikan včetně umístění únikových štol a šachet 

 

3.1.2. Ražba 

Vzhledem k velmi proměnlivým a těžko předvídatelným geologickým podmínkám na dně 
průlivu nebylo možné použít TBM, tunel musel být ražen konvenčně. Tunel byl ražen ve 3 
fázích (Obr.3). Nejprve byla vyražena průzkumná štola. Následně byl vyražen paralelní 
obslužný tunel. Vlastní tunel pro železniční dopravu byl vyražen až po dokončení dvou 
paralelních tunelů. V tunelu jsou dvě nouzové stanice.  
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Obslužný tunel je s hlavním tunelem propojen pomocí propojek a šachet, vzdálenost 
únikových východů je 600 – 1000m. Během realizace došlo ke čtyřem záplavám. V roce 
1976 se do tunelu valilo 80m3 vody za minutu a zastavení přítoku vody trvalo dva měsíce. 
Díky problémům během výstavby byl tunel uveden do provozu v roce 1988 (Obr.4).  

  

 

Obr.3  1 – Hlavní tunel; 2 – Obslužný tunel; 3 – průzkumná štola; 4 - propojka 

 

 

Obr.4  Pohled na dokončený tunel Seikan 

 

3.2. Eurotunel (50km) 

3.2.1. Základní údaje 

Ražba tunelu pod kanálem La Manche (Obr.5) začala v roce 1987 (Jensen 2007). První 
propojení anglické a francouzské strany (obslužný tunel) bylo dokončeno v 1.12.1990. 
Propojení traťových tunelů bylo dokončeno v květnu a v červnu 1991. Tunel byl uveden do 
provozu v květnu 1994. Z celkové délky tunelu je 38 km pod mořem (minimum je 45m pod 
mořským dnem). Návrhová rychlost tunelu je 160 km/h. Tunel byl stavěn, financován a byl i 
provozován soukromým subjektem. Celý projekt byl provázen finančními problémy. V roce 
2006 akciová společnost Eurotunel (investor a provozovatel tunelu) zbankrotovala a 
požádala o ochranu před věřiteli. 
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Obr.5 Eurotunel - situace 

 

3.2.2. Uspořádání a vybavení tunelu 

Eurotunel (Obr.6) se skládá ze dvou jednokolejných tunelů o průměru 7,6m,  mezi kterými je 
veden tunel servisní o průměru 4,8m (Neerhout 1995). Bezpečnost cestujících byl jeden 
z hlavních aspektů ovlivňujících veškerá rozhodnutí ohledně návrhu stavby, proto bylo 
rozhodnuto o ražbě tří paralelních tunelů. Servisní tunel je v propojen s oběma hlavními 
tunely propojkami po 375m, hlavní tunely jsou také propojeny po 250m otvory pro snížení 
tlakové vlny vzduchu (Obr.7). V tunelu jsou dvě komory křížení (Obr.8), které rozdělují tunel 
na tři přibližně stejně dlouhé celky. V komorách křížení jsou umístěny mohutné posuvné 
dveře, které jsou napojeny na signalizaci a jsou otevřeny pouze v případě nutnosti přejezdu 
vlaku mezi tunely. Pro odvedení vody z tunelu slouží pět čerpacích stanic – dvě na pevnině 
(oba břehy) a tři pod mořem. Nestandardním prvkem je chladící systém, který slouží pro 
snížení tepla nahromaděného díky rychle jedoucím vlakům. Ochlazená voda je pumpována 
chladícími trubkami, takže teplota vzduchu v tunelu zůstává příjemná. Na obou stranách 
tunelu jsou terminály, ve kterých jsou mimo jiné umístěna centra kontroly a řízení železniční i 
silniční dopravy. 

 

 

Obr.6 Prostorový model Eurotunelu 

 

 

Obr.7 Příčný řez Eurotunelem 
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Obr.8 Komora křížení Eurotunelu s nevyztuženým definitivním ostěním  

 

3.2.3. Geologie a ražba 

Trasa tunelu byla určena po podrobném geotechnickém průzkumu. Trasa (Obr.9) vede 
především vrstvou křídy (měkký a nepropustný materiál). Tato hornina je  výborný materiál 
pro tunelování a proto bylo dosahováno velmi dobrých postupů TBM na anglické straně 
(Gibbon a kol. 1989). Na francouzské straně se vyskytovaly vodonosné rozrušené vrstvy, 
proto byla nutná ražba pomocí komplexnějších TBM (EPB – zeminové štíty). K ražbě bylo 
použito celkem 11 TBM (6 na anglické straně a 5 na francouzské straně).  

Ostění tunelu bylo tvořeno železobetonovými segmenty kromě oblastí s problematickou 
geologií a propojek, kde bylo použito ostění litinové. Dvě komory křížení pod mořem byly 
realizovány (Obr.10) pomocí NRTM (výška 15m, šířka 20m, nevyztužené sekundární ostění). 
Tunel byl ražen souběžně z anglické a francouzské strany. Během ražeb byla v médiích 
výrazně řešena otázka, která část tunelu bude vyražena dříve. Nakonec byly v polovině 
tunelu dříve Angličané. Ražba tunelu trvala celkem přibližně 3 roky. 

 

 

Obr.9 Trasa a geologie Eurotunelu  (situace, podélný řez a příčný řez) 
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Obr.10 NRTM ražba komory křížení 

 

3.2.4. Havárie 

V roce 1996, přibližně rok po uvedení do provozu, zachvátil nákladní soupravu směřující 
tunelem do Anglie požár. Vlak zastavil přibližně 18km od francouzského vjezdu, 31 lidí se 
ocitlo v zakouřené oblasti. Všichni lidé byli úspěšně zachráněni a nikdo nebyl vážně zraněn. 
Téměř 500m železniční trati a 50m tunelového ostění bylo značně poškozeno (Obr.11). 
Nehoda způsobila škody odhadované na přibližně 100 mil. USD, čímž patří tato nehoda mezi 
nejdražší železniční neštěstí na světě.  

 

 

Obr.11 Ostění Eurotunelu po požáru v roce 1996 

 

3.3. Lötschbergský bázový tunel (34,6km) 

3.3.1. Základní údaje 

Vysokorychlostní železniční tunel pod Alpami (Obr.12) je součástí projektu AlpTransit (Darcy, 
Gmur 2004). Realizace nové trati zkrátila dobu jízdy mezi horním Valais a Berne na 2h, což 
je polovina původní doby. Na přípravě a realizaci projektu se podílelo 1800 lidí. Dva 
jednokolejné tunely mají vnitřní profil 8,3m (Obr.13), vzdálenost tunelů je 40m, propojky jsou 
situovány po 333m. Délka tunelu je 34,6km, délka všech ražeb je 91,8km. V úseku Mitholz–
Frutigen má tunel pouze jednu jednokolejnou troubu, průzkumná štola vyražená paralelně 
s tunelem slouží v této části jako obslužný tunel (Obr.14).  
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Maximální výška nadloží dosahuje 1500m. Cena projektu je 3,5 mld. USD, navýšení ceny 
projektu bylo 840 mil. USD. Vytížení nové trati je 110 vlaků za den (30 osobních a 80 
nákladních vlaků). Maximální váha nákladních vlaků byla stanovena na 4000t, maximální 
délka vlaků je 1500m. 

 

 

Obr. 12 Situace tunelu Lotschberg 

 

 

Obr.13 Příčný profil TBM tunelu Lotschberg 

 

 

Obr.14 Prostorový model tunelu Lotschberg 
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Maximální rychlosti vlaků byly stanoveny následovně: 
• Běžné nákladní vlaky:    100km/h  
• Speciální nákladní vlaky:   160km/h  
• Osobní vlaky:     200km/h  
• Osobní vlaky s náklopnou skříní:  250km/h  

 

3.3.2. Historie 

Příprava projektu začala v roce 1988. Výběr vhodné trasy byl výsledkem několikaleté 
optimalizace, která zahrnovala několik předběžných studií, výběr hlavní varianty a následné 
upřesnění výsledné trasy. Od počátku byla příprava ovlivňována zástupci různých 
zainteresovaných organizací. Hlavním hlediskem pro výběr trasy byla technická vhodnost, 
vliv na životní prostředí, doba výstavby a cena provozu.  

Před vlastní ražbou byla v letech 1994 až 1996 zbudována průzkumná štola o délce 9,4km a 
průměru 5m. Vrtný průzkum zahrnoval 27 vrtů délek až 1,4km. Realizace tunelu byla 
odsouhlasena v roce 1998, ražby byly dokončeny v dubnu 2005. Tunel byl dokončen 
v červenci 2006. Následně probíhalo testování, tunel byl uveden do provozu v polovině roku 
2007. 

 

3.3.3. Realizace 

Geologie trasy (Vulleumier, Aeschbach 2004) se skládá v severním úseku (Helvéstký 
příkrov) z pískovců, mramorů, břidlic a vápenců (Obr.15). V této sekci se vyskytovaly 
termální prameny  vysokým obsahem síranů. Proto musel být masiv v částech této sekce 
sanován. V jižním úseku (masiv Aar) se vyskytují granity a ruly. V tomto úseku docházelo 
k častým odpryskům horniny. Počátečních přibližně 10km  tunelu (asi 20% objemu) bylo 
raženo z jihu pomocí dvou horninových TBM firmy Herrenknecht o průměru 9,43m (Obr.16). 
Zbytek tunelu (asi 80%) byl ražen konvenčně pomocí trhacích prací, plocha výrubu se 
pohybovala mezi 62 a 78m2.  

 

 

Obr. 15 Podélný geologický řez tunelu Lotschberg 
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Obr.16 TBM připravené k ražbě tunelu Lotschberg 

 

Při ražbě od jižního portálu došlo k očekávaným přítokům vody z okolních hor. Vzhledem 
k významnému ovlivnění režimu podzemních vod došlo k neočekávaným značným poklesům 
vesnice St Germain, která se nachází v prostoru nad tunelem. Podloží vesnice obsahovalo 
vrstvy rašeliny a písku, které byly významně odvodněny. Zmíněná událost vedla k potřebě 
sanací a k navýšení ceny. Při ražbě formací Jungfrau bylo také nutné injektovat vodonosné 
sedimentární horniny. Pro injektáž bylo použito 337 tun injektážní směsi. 

Při ražbě formací Doldenhorn délky 2,7km ve vápencích byly očekávány krasové jevy. Proto 
musely být pravidelně realizovány průzkumné předvrty. Ražba skrz tuto formaci nakonec 
proběhla bez větších problémů. 

Tunel byl během realizace chlazen, aby teplota nepřekročila 28°C. Bez chlazení by teplota 
dosahovala výrazně vyšších hodnot. Vzhledem k přítomnosti vody ve vápencích bylo třeba 
zaručit odvedení přítoků. Odvodnění bylo navrženo na přítoky 8m3/s. Na každém pracovišti 
byly k dispozici nouzové buňky (zajištění ochrany 12 lidí po dobu 14 hodin). Celkem 16 mil. 
tun rubaniny bylo dopravováno z tunelu pásovými dopravníky, 40% rubaniny bylo využito 
jako kamenivo do betonu. Pro tunel bylo třeba 12000 kusů segmentového ostění, bylo 
vyráběno 24 prstenců ostění za den. Výroba segmentů byla prováděna u portálu Raron a 
byla ukončena v únoru 2003. 

 

3.3.4. Logistika 

Tunel byl realizován paralelně z pěti stavenišť. Kromě stavenišť u portálů (Frutigen a Raron) 
byly tři staveniště nad trasou tunelu (Mitholz, Ferden a Steg/Niedergesteln). K dispozici byla 
dvě zařízení pro úpravu materiálu (Mitholz a Raron), kde bylo mimo jiné zpracovávána 
rubanina na kamenivo do betonu. Logistická a instalační centra pro železniční infrastrukturu 
a elektromechanické systémy byla v oblastech Raron a Frutigen. 
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3.3.5. Bezpečnost provozu 

Dva jednokolejné tunely spojují propojky po 333m. Propojky jsou uzavřeny posuvnými 
dveřmi, které mohou být otevřeny ručně (Obr.17). Dveře vydrží vzdorovat požáru 90 minut. 
Každá tunelová trouba má vlastní dodávku energie, nouzové osvětlení a ventilační systém 
(Vuilleumier a kol. 2002). 

 

 

Obr.17 Posuvné dveře propojek tunelu Lotschberg 

Tunel má dvě multifunkční (nouzové a obslužné) stanice (Ferden a Mitholz). V případě 
nebezpečí (Obr.18) by cestující měli dojít do požárně odděleného nouzového tunelu, odkud 
budou dopraveni ven z tunelu. V případě vzniku požáru musí být vlak schopen jízdy 15 
minut, aby se dostal do multifunkční stanice. Během této doby cestující nemohou vlak 
zastavit pomocí záchranné brzdy a klimatizace vlaku je automaticky vypnuta. Ventilace 
tunelu podporuje únik osob do stanic a zaručuje únikové cesty bez kouře. K evakuaci jsou 
také určena zábradlí, nouzové osvětlení a informace tlumočené reproduktory. Při evakuaci 
do druhého tunelu mohou být cestující odvezeni pomocí záchranného vlaku (případně 
vozidla v úseku s jednou troubou a obslužným tunelem). 

  

 

Obr.18 Schéma úniku v případě požáru ve stanici Ferden 
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V tunelu je umístěn citlivý elektronický systém (v místnostech zabezpečení a v propojkách). 
Detektory požáru, vlhkosti a plynu zajišťují okamžité zjištění zdroje nebezpečí. Tunel 
obsahuje 3200 detektorů požáru, 20 požárních signalizačních center, v tunelu je 110 
automatických a 420 ručních hasicích přístrojů. V dostatečné vzdálenosti před portály je 
kontrolováno, že problematický vlak (např. s posunutým nákladem nebo přehřátou nápravou) 
nevjede do tunelu. V tunelu je 133 kamer, které monitorují veškeré vstupy osob do tunelu a 
stanice. Záznamy z kamer jsou přenášeny do třech řídících center umístěných u obou 
portálů a nad tunelem (Obr.19). 

 

 

Obr.19 Řídící středisko tunelu Lotschberg 

 

3.3.6. Vybavení tunelu 

Tunel umožňuje přepravu kamiónů pomocí železničních vagónů se standardními spodky 
Evropské Unie, což je rozdíl od Eurotunelu, kde jsou kola vagónů menší. Průjezdní průřez je 
větší v porovnání s běžným železničním profilem dle mezinárodních norem. Trolej je 
umístěna ve výšce 5,85m (místo 5,3m běžných na vysokorychlostních tratích). Užitná výška 
mezi vrškem kolejí a místem pro závěsy je 5,45m. 

Tunel má pevnou jízdní dráhu (Rudin 2000). Napájení je navrženo maximálně pro šest 
lokomotiv a délku vlaku 1,5km. Pro napájení tunelu slouží dvě rozvodny (Mitholz a Gampel), 
které snižují napětí ze 132kV na 15kV potřebných pro napájení troleje. Vybavení tunelu 
(osvětlení, ventilace a komunikační systémy) jsou napájeny nezávisle. Ve Švýcarsku je 
napájení trolejí centrálně kontrolováno a monitorováno. 

Vlaky jedoucí skrz tunel jsou kontrolovány pomocí ETCS (European Train Control System). 
Strojvedoucí získává technická data přímo na monitor v kabině pomocí GSM-R rádia. Tento 
signální systém umožňuje rychlost 250km/h bez nutnosti umístění signalizace v tunelu. Pro 
zajištění komunikace z tunelu s vnějším světem bylo nainstalováno v tunelu 437 telefonů, 16 
přepínačů a 1390km komunikačních kabelů. 

Elektronické vybavení je umístěno v tunelových propojkách a v operačních centrech. Každá 
ze 104 propojek má až šest místností, některé z nich jsou klimatizovány. V místnostech je 
vybavení pro napájení (pro pracovní a nouzové osvětlení, sběrače dat, kontrolu dveří, 
bezpečnostní a ochranný systém, atd.). Propojky jsou vybaveny posuvnými dveřmi, další 
dveře jsou u technických prostor, spojovacích tunelů a v místech křížení. 
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3.4. Tunel Guadarrama (28,4km) 

3.4.1. Základní údaje 

Tunel na vysokorychlostní železnici mezi městy Madrid a Segovia ve Španělsku (Obr.20) má 
délku 28,4km a maximální výšku nadloží 1200m (Galera a kol. 2007). Tunel byl ražen 
převážně v tvrdých horninách (ruly a žuly), nicméně prochází i sedimentárními horninami a 
tektonickými poruchami (Obr.21). Světlý profil tunelu je 52m2, mocnost ostění je 32cm. 
Návrhová rychlost tunelu je 350km/h. Minimální vzdálenost tunelových trub je 30m, tunelové 
propojky jsou po 250m. Vnitřní průměr tunelu je 8,5m (Obr.22). Celkové množství rubaniny 
bylo 4 mil. m3. Tunel byl uveden do provozu v prosinci 2007. 

Přibližně v polovině délky tunelu je umístěna centrální nouzová stanice. Jedná se o 500m 
dlouhý úsek se středním nouzovým tunelem mezi dvěmi hlavními tunely a s propojkami po 
50m. Střední nouzový tunel by měl poskytnout bezpečí 1200 cestujícím po dobu 48 hodin se 
zaručením dodávky vzduchu. 

 

 

Obr.20 Umístění tunelu Guadarrama na železniční síti ve Španělsku 

 

 

Obr.21Podélný geologický řez tunelu Guadarrama 

 

 

Obr.22 Příčný řez tunelu Guadarrama 
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3.4.2. Ražba 

Ražba začala v roce 2002. Pro ražbu byly použity 4 dvouplášťová horninová TBM o průměru 
9,5m (dva stroje firmy Herrenknecht a dva stroje firmy Wirth). Dvouplášťová TBM (Obr.23) 
umožňovala souběžnou ražbu a osazování ostění, což vedlo k urychlení realizace. TBM 
umožňovala vrtný průzkum a injektáž prostoru před čelbou. Ražba tunelů již byla dokončena. 
Segmentové ostění má mocnost 320mm, délka jednoho prstence je 1,6m, jeden prstenec se 
skládá ze 6+1 dílů.  Přibližně 22% kameniva pro výrobu segmentů, pro kolejové lože a pro 
injektáž kolem segmentů bylo recyklováno z rubaniny. 

 

 

Obr.23 Horninové dvouplášťové TBM použité pro ražbu tunelu Guadarrama 

 

3.5. Tunel Iwate-Ichinohe (26km) 

Vysokorychlostní železniční tunel slouží pro vlaky Shinkansen mezi japonskými městy Tokio 
a Aomori (Obr.24). Celková délka tunelu je 25,8km, návrhová rychlost tunelu je 260km/h. 
Tunel je dvoukolejný, při uvedení do provozu v roce 2002 se jednalo o nejdelší železniční 
tunel na pevnině (Yamaji 2002). Světlá výška tunelu je 7,7m, světlá šířka je 9,5m, klenba 
tunelu má vnitřní poloměr 4,75m (Obr.25).  

 

 

Obr. 24 Situace tunelu Iwate-Ichinohe 
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Obr.25 Příčný řez tunelu Iwate-Ichinohe 

Horninový masiv, ve kterém byl tunel ražen, je tvořen (Obr.26) granodiority, rohovci, 
vulkanickými tufy, jílovci a slepenci (tj. jedná se o sedimentární a vulkanické horniny). 
Tektonicky rozrušené vulkanické tufy byly náchylné k bobtnání. Vlastnosti masivu jsou 
značně ovlivněny tektonickými zlomy (Saito 1998). Maximální nadloží tunelu je 250m. Ražba 
byla realizována pomocí NRTM, během ražby byl tunel rozdělen na 7 nezávislých částí, 
kromě portálů probíhaly ražby z 5 štol nebo šachet.  

 

 

Obr.26 Podélný geologický řez tunelu Iwate-Ichinohe 

 

3.6. Tunel Wushaoling (22km) 

Wushaoling je nejdelším jednokolejným tunelem v Číně. Tunel prochází skrz čtyři regionální 
zóny tektonických zlomů (F4 – F7). Geologické podmínky tunelu (Obr.27) jsou poměrně 
složité; jedná se o měkké tlačivé horniny (Zhichun a kol. 2006). Tunel byl ražen pomocí 
NRTM (Obr.28). Při ražbě skrz zónu F7 vykazoval tunel velmi vysoké deformace, betonové 
ostění praskalo (Obr.29). Proto bylo rozhodnuto vyrazit v dané oblasti dvě obchvatové štoly 
délky 518 a 603m (Yang a kol. 2005). 

 

 

Obr.27 Podélný geologický řez tunelu Wushaoling 
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Obr.28 Příčný řez tunelu Wushaoling 

 

 

Obr. 29 Poničené ostění tunelu Wushaoling v tektonické zóně 

 

3.7. Tunel Vereina (19km) 

3.7.1. Základní údaje 

O výstavbě tunelu spojujícího alpská města Kloster a Susch (Obr.30) rozhodli švýcarští 
občané v referendu v roce 1985. Výstavba začala v roce 1991, ražba byla dokončena v roce 
1997. Navzdory počátečním problémům se celou stavbu podařilo dokončit o 5 měsíců dříve 
oproti původnímu plánu. Tunel byl uveden do provozu v roce 1999. Díky průběžným a 
pravidelným kontrolám provádění a úpravám způsobu výstavby se podařilo ušetřit 7% 
z předpokládané ceny.  

 

 

Obr.30 Situace s vyznačením jednokolejných a dvoukolejných sekcí tunelu Vereina 
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3.7.2. Geologie  

Dvě třetiny délky tunelu jsou v tvrdých horninách (amfibolity, ruly) (Obr.31), třetina délky je 
v horninách měkčích (břidlice, pískovce, dolomity, sádrovce, droby atd.). V severní části 
ražby se projevovala tlačivost hornin, deformace dosahovaly až 80cm. Maximální nadloží 
tunelu je 1400m.  

 

 

Obr.31 Podélný geologický profil tunelu Vereina 

 

3.7.3. Uspořádání  

První 0,3km od severního portálu je tunel trojkolejný (profil 146m2), pak následuje 1,8km 
dvoukolejného tunelu (profil 70 – 86m2). První 2km od jižního portálu jsou také dvoukolejné, 
oblast těsně u portálu je podobně jako u severního portálu také trojkolejná. Z provozních 
důvodů uprostřed tunelu 2km dlouhá dvoukolejná část, na které se mohou minout vlakové 
soupravy jedoucí v protisměru. Zbytek tunelu je jeden jednokolejný tunel bez únikových štol 
nebo šachet (Obr.32).  

 

 

Obr.32 Profil jednokolejné části tunelu Vereina 

 

3.7.4. Ražba 

Dvoukolejné a trojkolejné úseky byly raženy konvenčně s využitím trhacích prací (Kovari, 
Descoeudras 2001). Jednokolejný tunel profilu 40m2 byl ražen částečně konvenčně (5,4km) 
a částečně pomocí horninového TBM (9,5km). Centrální dvoukolejný tunel byl nejprve 
vyražen pomocí TBM, pak byla plocha výrubu zvětšena pomocí trhacích prací (Obr.33).  
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Obr.33 Rozšiřování jednokolejného tunelu na dvoukolejný ve střední části tunelu Vereina 

Použité TBM vyrobené firmou Wirth (Obr.34) mělo profil 7,74m, postup byl urychlen využitím 
pracovní plošiny o délce 230m, která byla umístěna nad kolejemi a sloužila pro dopravu 
rubaniny a betonu (Obr.35). V obtížné geologii byl průměrný postup TBM 192m za měsíc, 
v lepší geologii se postup zvýšil na 600m za měsíc. Celkové množství 1,2 mil. m3 rubaniny 
bylo použito jako kamenivo do betonu. Celý tunel (včetně TBM sekce) byl vystrojen 
jednoplášťovým ostěním, velmi kvalitní ostění ze stříkaného betonu se osvědčilo. Ostění bylo 
vyztuženo pouze ocelovými sítěmi,  pouze při obtížných geologických poměrech byla použita 
i TH výstroj. 

 

 

Obr.34 TBM použité pro ražbu tunelu Vereina 

 

 

Obr.35 Pohled na pracovní plošinu použitou při výstavbě tunelu Vereina 
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3.8. CTRL: tunel pod Stratfordem (19km) 

3.8.1. Základní údaje 

Channel Tunel Rail Link (CTRL) je vysokorychlostní železniční trať délky 108km spojující 
Eurotunel s Londýnem (Obr.36). Příprava projektu začala v roce 1996, trať byla uvedena do 
provozu v roce 2007. Výstavbou nové tratě byla cesta z Londýna do Paříže po železnici 
zkrácena na 2 hodiny a 15 minut. Projekt CTRL zahrnoval 36,8km tunelů. Návrhová rychlost 
tratě je 300km/h, v tunelech v blízkosti Londýna byla rychlost omezena na 270 km/h. 

 

 

Obr.36 Situace CTRL 

 

Projekt CTRL (Davis, Joy 2004) má následující části: 

Sekce 1 spojující Eurotunel a Fawkham má délku 74km. Stavba sekce 1 začala v říjnu 1998 
a byla dokončena v zaří 2003. Sekce zahrnuje 3,2km dlouhý tunel North Downs. 
Dvoukolejný tunel byl ražený pomocí NRTM, profil tunelu je 12m. Během testování úseku byl 
vytvořen britský rychlostní rekord na železnici, který má nyní hodnotu 334,7km/h. 

Sekce 2 spojující Ebbsfleet s Londýnem a má délku 34km. Sekce zahrnuje 19km dlouhý 
tunel mezi Dagenhamem a Londýnem (pod Stratfordem). Stavba sekce 2 začala v červenci 
2001 (Obr.37) a úsek byl otevřen v roce 2007. Jedná se o dva jednokolejné tunely spojené 
propojkami. Vnitřní profil tunelu byl zredukován na 7,15m, vzdálenost propojek byla 
z původní hodnoty 350m zvýšena na výsledných 750m. Nadloží tunelu se pohybuje mezi 24 
a 50m. Tunely byly raženy pomocí zeminových TBM (výrobci Wirth a Kawasaki) a 
bentonitových TBM (výrobci Herrenknecht a Lovat) (Obr.38). 

 

 

Obr.37 Výstavba CTRL 
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Obr.38 Zeminové TBM dodané výrobci Kawasaki a Wirth pro ražbu CTRL 

 

3.8.2. Ostění  

Na tunelech CTRL v oblasti Londýna bylo použito šroubované jednoplášťové segmentové 
ostění s těsnícími pásky (Obr.39). Na požadavek investora byly segmenty vyztuženy 
ocelovými vlákny, především pro splnění požadavku na životnost 120 let, protože některé 
železniční tunely ve Velké Británii musely být rekonstruovány díky nepříznivému působení 
chloridů. Vzhledem k požáru v Eurotunelu v roce 1996 bylo dále rozhodnuto přidat do ostění 
polypropylenová vlákna, aby bylo zredukováno odpadávání kusů ostění při požáru.  

 

 

Obr.39 Segmenty ostění pro CTRL s připevněnými těsnícími pásky 

 

3.9. Tunel Qingling (18,5km) 

Tunel v Číně se skládá ze dvou jednokolejných tunelů (McCormack 1999). Tunely byly 
raženy pomocí dvou horninových TBM o průměru 8,8m (Obr.40).  Horninový masiv byl 
převážně tvořen žulami a rulami (Obr.41) s pevností přesahující 200MPa. Před vlastní 
ražbou byla konvenčně zbudována průzkumná štola o profilu 26-30m2. Tunel má délku 
18,5km a byl zprovozněn v roce 2002. 
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Obr.40 Typický příčný řez traťového tunelu a propojek na projektu Qingling 

 

 

Obr.41 Podélný geologický řez tunelu Qingling 

 

3.10. Tunel Storebaelt (8km) 

3.10.1. Základní údaje 

Tunel délky 8km (Obr.42) spojuje dva dánské ostrovy Zealand a Funen pod Východním 
kanálem (Odgard a kol. 1994). Dva jednokolejné tunely jsou spojeny propojkami po 250m. 
Osy tunelů jsou vzdálené 25m, vnitřní profil tunelu je 7,7m, ostění má mocnost 400mm 
(Obr.43). Návrhová rychlost tunelu je 160km/h. Minimální nadloží tunelu je 15m. Původně 
byla zvažována možnost plaveného tunelu, o realizaci raženého tunelu bylo nakonec 
rozhodnuto především z ekonomických a ekologických důvodů. Voda v tunelu je 
shromažďována v nádržích, v každém tunelu je nádrž na 150m3 vody. Tunel byl navržen na 
dobu životnosti 100 let. 

 

 

Obr. 42 Situace tunelu Storebaelt (žlutá – železnice, červéná – silnice) 
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Obr.43 Příčný řez tunelem Storebaelt  

 

3.10.2. Geologie a ražba 

Východní kanál mezi ostrovy Zealand a Funen (Obr.44) byl vytvořen ledovcovou erozí. 
Hloubka moře dosahuje až 55m. V prostoru tunelu se vyskytovaly čtyři geologické typy: 
postglaciální sedimenty, glaciální sedimenty (jíly a písky s balvany ruly a granitu), mramory 
(rozpukané, středně pevné) a dánské vápence (měkké). 

Během ražby bylo nutné provádět velmi náročné odvodňování. Pro ražbu ve velmi 
komplikovaných geologických podmínkách byly použity čtyři TBM. Stroje umožňovaly dvojí 
režim: uzavřený – EPB (zeminový štít) a otevřený. Nepropustnost segmentového ostění byla 
zajištěna těsnícími pryžovými pásky (Obr.45). 

 

 

Obr.44 Portál tunelu Storebaelt na ostrově Sprogo ve Východním kanálu 

 

 

Obr.45 Ostění tunelu Storebaelt 
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3.10.3. Bezpečnost 

Pro projekt byla provedena detailní riziková analýza provozu, která optimalizovala návrh na 
základě pravděpodobnosti výskytu různých nehod (požár tunelu, zaplavení tunelu, atd.). 
V každé propojce mezi traťovými tunely jsou umístěny práškové hasící přístroje. Nádrže 
s vodou o objemu 120m3 jsou umístěny u každého portálu, hydranty jsou v tunelu rozmístěny 
po 125m. V tunelu je umístěna plně reversibilní ventilace pro případ havárie (dvojice 80 
ventilátorů jsou umístěny po 125m). 

 

3.11. Tunel Marseille (7,8km) 

Tunel na vysokorychlostní trati TGV Paříž – Marseille je nejdelším francouzským železničním 
tunelem, jeho délka je 7,8km. Všechny ostatní kratší tunely na dané trati o celkové délce 
13km mají profil 100m2 a návrhovou rychlost 350km/h. Tunel Marseille má profil 63m2 a 
návrhovou rychlost 230km/h. Ražba dvoukolejného tunelu (Obr.46) začala v roce 1995 a 
byla dokončena v roce 1999. Tunel byl uveden do provozu v roce 2001.  

Tunel byl ražen pomocí stříkaného betonu na plný profil (metoda ADECO - RS), ražba byla 
rozdělena na tři části. Izolace mezi primárním a sekundárním ostěním byla celoplošná. 
Původně byla vzhledem k délce tunelu zvažována i ražba pomocí TBM, nicméně vzhledem 
k očekávaným krasovým jevům bylo rozhodnuto o konvenční ražbě (Obr.47).  

Tunel byl ražen v jílech a mramorech, převážně pod HPV. Ražba byla realizována ze tří 
šachet a ze severního portálu, celkem bylo otevřeno paralelně 6 čeleb. Beton byl 
dopravován z povrchu na vzdálenost až 2km. Rychlost ražby dosáhla až 10m za den, 
průměrná rychlost ražby se pohybovala mezi 2,5m a 9m za den. Několik krasových dutin 
částečně vyplněných jílem bylo zastiženo, i přes detailní geotechnický průzkum došlo ve 
střední části tunelu k havárii v prostoru křížení.  

 

 

Obr.46 Příčný řez tunelu Marseille 
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Obr.47 Ostění tunelu Marseille 

 

3.12. Tunel Irlahull (7,3km) 

3.12.1. Základní údaje 

Tunel délky 7,26km se nachází na vysokorychlostní trati mezi městy Norimberk a Ingolstadt 
v Německu. Jedná se o jeden dvoukolejný tunel s maximálním nadložím 100m. Návrhová 
rychlost tunelu je 300km/h. Ražba tunelu začala v roce 1998, ražby byly ukončeny v roce 
2002, tunel byl uveden do provozu v roce 2006. Většina tunelu (Obr.48) byla ražena ve 
vápencích s četnými krasovými jevy, které působily výrazné problémy během ražby. Krasové 
jevy byly zastiženy na 50% trasy (očekáváno bylo pouze 30%), obtíže s ražbou vedly k 
navýšení původní ceny o 80% a k prodloužení doby výstavby o 3 roky.  

 

 

Obr.48 Podélný řez tunelu Irlahull 
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3.12.2. Ražba 

Tunel byl ražený pomocí NRTM, ražba byla členěna na kalotu, opěří a dno (Obr.49). Rozsah 
krasových jevů byl ověřován pomocí průzkumných vrtů a geofyzikálních metod (gravimetrie, 
refrakční seismika, atd.). Horninový masiv musel být velmi často sanován pomocí injektáží. 
Celkem bylo spotřebováno při injektážích přibližně 22 000m3 výplňové směsi. Ve staničení 
300 – 400m od jižního portálu došlo k velmi výrazným stabilitním problémům ostění, díky 
čemuž bylo nutné ražbu přerušit na 1,5 roku (Pöttler a kol. 2007). Ostění v problematické 
oblasti bylo zajištěno výdřevou (Obr.50). Během přerušení byl proveden dodatečný 
geotechnický průzkum a byly provedeny výrazné změny v projektu stavby.  

 

 

Obr.49 Příčný řez tunelu Irlahull 

 

 

Obr.50 Nárůst deformací v sekci 300 – 400m od jižního portálu tunelu Irlahull 
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4. DLOUHÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY VE VÝSTAVBĚ 
 

4.1. Gotthardský bázový tunel (57km) 

4.1.1. Základní údaje 

Vysokorychlostní železniční tunel Gotthard pod Alpami (Obr.51) je součástí projektu 
AlpTransit (Kovari, Descoeudras 2001). Realizace přístupových štol začala v roce 1996, 
tunel by měl být otevřen v roce 2015. Dva jednokolejné tunely spojují propojky po 325m 
(Obr.52). V tunelu jsou přibližně ve třetinách délky tunelu dvě multifunkční stanice. Stanice 
slouží pro přejezd vlaků z jedné trouby do druhé, dále také pro možnost zastavení vlaků a 
nouzový únik osob. Stanice Sedrun je spojena s povrchem 800m hlubokou šachtou, stanice 
Faido je spojená s povrchem přístupovým tunelem. Návrhová rychlost tunelu je 250km/h pro 
osobní dopravu a 160km/h pro nákladní dopravu. Maximální nadloží tunelu je 2300m. 
Očekávané vytížení nové tratě je 200-250 vlaků za den. Tunel je navržen na životnost 100 
let. 

 

 

Obr.51 Situace nové železniční trati Curych – Miláno  

 

 

Obr.52 Prostorový model tunelu Gotthard 
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4.1.2. Realizace 

Většina trasy tunelu (90%) prochází vyvřelými a metamorfovanými horninami, které však 
jsou v některých místech porušené tektonickými zlomy (Obr.53). Realizace tunelu byla 
rozdělena (Obr.54) na 5 sekcí (Rehbock-Sander, Gerdes 2007). Výstavba začala od portálů 
a ze tří mezilehlých přístupů (šachta Sedrun, přístupové tunely Amsteg a Faido). Většina 
tunelu bude ražena pomocí horninových TBM s profily od 8,8m do 9,4m. Pomocí NRTM 
budou raženy přístupové tunely, multifunkční stanice, propojky a část hlavních tunelů 
v oblasti Sedrun, kde je velmi komplikovaná geologie (Obr.55). Práce na sekci Erstfeld 
začaly v roce 2007. Ražba pomocí horninového TBM na sekci Amsteg začala v roce 2004, 
prorážka do sekce Sedrun je očekávána v roce 2008. NRTM ražba v sekci Sedrun, kde se 
vyskytují tlačivé horniny, bude pravděpodobně nejnáročnější. Výstavba sekce Faido začala 
v roce 1999 také pomocí NRTM s využitím trhacích prací. V sekci Faido se nachází 
tektonické poruchy a dochází k odpryskům horniny (Obr.56). Práce na sekci Bodio začaly 
v roce 2002 pomocí TBM. Prorážka prvního TBM do sekce Faido byla uskutečněna v roce 
2006. 

 

 

Obr.53 Podélný geologický řez tunelu Gotthard 

 

 

Obr.54 Rozdělení výstavby tunelu Gotthard na 5 částí 
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Obr.55 Testování poddajného ostění na sekci Sedrun tunelu Gotthard 

 

 

Obr.56 Odpryskávání horniny v sekci Faido tunelu Gotthard 

 

4.1.3. Návrh ostění 

Na většině tunelu je použito dvouplášťové ostění (Obr.57) díky požadavku investora na 
nepropustnost ostění (Stadelmann a kol. 2007). Primární ostění je ze stříkaného betonu (i za 
TBM), vnitřní ostění z monolitického betonu zpravidla není vyztuženo. Vnitřní ostění je 
chráněné mezilehlou izolací a bylo navrženo na vlastní tíhu, efektivní zatížení, závěsy troleje, 
smrštění, tlakovou vlnu a sání způsobené průjezdem vlaku (±10 kN/m2), rozdíl teplot (±20°C) 
a flexibilní systém odvodnění. V některých místech byla naměřena výška vodního sloupce až 
415m, nicméně díky drénování nemusel být hydrostatický tlak do výpočtů zaveden Pouze 
některé části ventilačních a obslužných tunelů jsou navrženy jako jednoplášťové. 

 

 

Obr.57 Příčný řez tunelem Gotthard 
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4.1.4. Vybavení tunelu 

V různých částech tunelu bude následující vybavení (Portmann a kol. 2007): 

 
• V propojkách (částečně chráněné, extrémní klimatické podmínky): distribuce elektřiny, 

telekomunikace. 
• V multifunkčních propojkách (klimatizované, dostupné z vnějšku): elektrická zařízení, 

napájení trakce 
• V tunelech (extrémní podmínky): trolej, rádio kabel, světlo, detekční zařízení, železniční 

svršek, bezpečnostní a automatické vybavení, kabely. 
• Mimo tunely (normální podmínky, jednoduše dostupné): signalizační centrum, centrum 

kontroly ventilace, trafostanice 

 

4.2. Tunel Hakkoda (26,5km) 

Tunel délky 26,5km se nachází na vysokorychlostní trati pro vlaky Shinkansen mezi městy 
Shichinohe a Aomori v Japonsku (Nonomura a kol. 2004). Jedná se o jeden dvoukolejný 
tunel šířky 9,50m o ploše výrubu 70m2. Návrhová rychlost tunelu bude 260km/h. Ražba 
tunelu začala v roce 1998, uvedení do provozu je předpokládáno v roce 2010. Většina tunelu 
byla ražena v metamorfovaných horninách, maximální nadloží tunelu dosahuje 540m. Tunel 
byl ražený konvenčně pomocí NRTM (Obr.58), ražby byly rozděleny na šest částí. Většina 
tunelu byla ražena z přístupových štol (Obr.59). Při prorážce byl tunel nejdelším 
suchozemským tunelem, v současné době toto prvenství již patří tunelu Lotschberg. 

 

 

Obr.58 Příčný řez tunelu Hakkoda 

 

 

Obr.60 Pohled do přístupového tunelu  
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4.3. Tunel Pajares (24,7km) 

4.3.1. Základní údaje 

24,7km dlouhý železniční tunel je v současné době budován ve Španělsku. Tunel se nachází 
na vysokorychlostní železniční trati spojující Madrid a Costa Verde na úseku León-Gijón 
(přechod pod horským hřebenem Cantábrica). Výškový rozdíl tunelu je přibližně 350m, 
nadloží tunelu přesahuje 1000m. Tunel má dva jednokolejné tunely spojené propojkami 
(Obr.60). Vnitřní profil kruhového tunelu je 8,5m, návrhová rychlost tunelu je 250km/h. Ražby 
začaly v roce 2004, uvedení do provozu je plánováno na rok 2010.  

 

 

Obr.60 Prostorový model a příčný řez tunelu Pajares 

 

4.3.2. Sekce tunelu 

Projekt je rozdělen na 4 části, každou část má na starost jiné seskupení dodavatelů (Senn, 
Martin 2006). Sekce 1 (Pola de Gordón-Folledo) je dlouhá 11km a jedná se o přístupový 
tunel, komoru a dva jednokolejné tunely s propojkami. Sekce 2 (Folledo-Viadangos) je 
dlouhá 4km a jedná se o přístupovou šachtu, dva jednokolejné tunely s propojkami a dva 
obslužné tunely. Sekce 3 (Viadangos-Telledo) je dlouhá 10km a jedná se pouze o východní 
tunel. Sekce 4 (Viadangos-Telledo) je rovnoběžná se sekcí 3 a jedná se o západní tunel 
včetně propojek. Část sekcí 1, 2 a 4 by měla být ražena pomocí TBM, zbytek by měl být 
ražen konvenčně. 

 

4.3.3. Geologie 

Tunel je ražen (Obr.61) ve strmých vápencích s krasovými jevy a v Paleozoických vrstvách 
Biskajského zálivu, jsou očekávány značné tlaky způsobené rotací tektonické desky Iberian 
Peninsula. Neotektonické pohyby jsou předpokládány na základě přírodních odkryvů. Kras 
ve strmě ukloněné vápencové vrstvě má za následek velmi komplexní zvodnění horskou 
vodou. Proto jsou očekávány značné přítoky podzemní vody. Značné rozrušení masivu se 
svislými pohyby způsobují kakeritické zóny v oblasti osy tunelu. Metan unikající z uhelných 
slojí také znamená značné nebezpečí pro ražbu.  
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Obr.61 Podélný řez tunelu Pajares 

 

4.3.4. Realizace 

První TBM začalo ražbu v červenci 2005 (sekce 1). Jednoplášťové horninové TBM firmy 
Herrenknecht S-287 má profil 9,9m. Druhé jednoplášťové horninové TBM firmy NFM profilu 
9,93m začalo ražbu v září 2005 (také sekce 1). Oba stroje razily od jižního portálu. 
Dodavatel plánoval ražbu 7,9km paralelních tunelů pomocí TBM, zbylých 2,5km mělo být 
vyraženo konvenčně (stejně jako byla vyražena 2km dlouhá přístupová štola). 

Třetí TBM začalo ražbu v září 2005 (sekce 2). Dvouplášťové horninové TBM firmy 
Herrenknecht S-281 mělo profil 10,16. Sekce 2 zahrnovala 5,5km dlouhý přístupový tunel 
nahrazující dvě původně uvažované 600m hluboké šachty. Po ražbě přístupového tunelu 
bude TBM použito na ražbu dvojice traťových tunelů délky 4,5km s vnitřním profilem 8,5m 
skrz pískovce a břidlice. Po vyražení prvního tunelu by mělo být TBM rozebráno a dopraveno 
k začátku druhého tunelu (ražba stejným směrem). 

Sekce 3 a 4 byly raženy ze severu. Sekce 4 byla ražena pomocí jednoplášťového TBM o 
průměru 10m navrženého firmou Robbins (Obr.62), které bylo postaveno ve Španělsku 
(firma MHI-Duro Feguera). TBM v srpnu 2006 prošlo obtížnými podmínkami (tlačivý a  
tektonicky rozrušený masiv) v blízkosti portálu. Nadloží v této části dosahuje až 1000m. 
Geologie se skládá z pískovců, břidlic, vápenců, molasy a vulkanických hornin dosahujících 
pevnost v tlaku až 90MPa. TBM umožňovalo nadvýlom 400mm, což bylo důležité pro ražbu 
v tlačivých horninách. Smíšená řezná hlava TBM pomáhala při ražbě v rozpukaném masivu.  

 

 

Obr.62 Robbins TBM před ražbou sekce 4 tunelu Pajares 
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4.4. Tunel Iiyama 

Tunel délky 22,2km se nachází na vysokorychlostní trati pro vlaky Shinkansen mezi městy 
Nagano a Joetsu v Japonsku. Jedná se o jeden dvoukolejný tunel (Obr.63) šířky 9,50m 
(plocha výrubu 70m2). Ražba tunelu začala v roce 1999, uvedení do provozu je 
předpokládáno v roce 2013. Většina tunelu je ražena v sedimentárních horninách. Tunel je 
ražený konvenčně pomocí NRTM, ražby byly rozděleny do 6 částí. Většina tunelu je ražena 
z přístupových štol. Během ražby vznikly značné problémy s přítoky vody, v některých 
úsecích působily problémy tlačivé projevy horninového masivu. 

 

 

Obr.63 Příčný řez tunelu Iiyama (třída vystrojení D) 

 

4.5. Tunel Vaglia (18,7km) 

Tunel na vysokorychlostní trati Boloň – Florencie (Obr.64) bude mít celkovou délku 18,7km. 
Ražba dvoukolejného tunelu začala v roce 2001. Tunel by měl být uveden do provozu v roce 
2008. Tunel byl ražen na plný profil pomocí stříkaného betonu, stabilita čelby byla 
zajišťována pomocí sklolaminátových kotev (metoda ADERCO - RS). Ve střední části byl 
rovnoběžně s hlavním tunelem vyražen pomocí horninového TBM  tunel únikový a obslužný, 
jehož délka je 8km. Ve střední časti je vzdálenost propojek mezi hlavním a únikovým 
tunelem 250m, ve zbytku tunelu dosahuje vzdálenost únikových východů až 4,5km. Tunel byl 
ražen v obtížných geologických podmínkách (vápenec, pískovec, štěrk) s četnými 
tektonickým poruchami. Během ražby byly zaznamenány značné přítoky vody, HPV se 
nacházela až 110m nad tunelem. Primární ostění je ze stříkaného betonu, sekundární ostění 
je nevyztužené monolitické s mocností 60 – 90cm. Návrhová rychlost tunelu je 300km/h. 

 

 

Obr.64 Situace nové trati Boloň – Florencie 
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4.6. Tunel Firenzuola (15,2km) 

Tunel na vysokorychlostní trati Boloň – Florencie bude mít celkovou délku 15,2km (Obr.65). 
Ražba dvoukolejného tunelu začala v roce 2004. Tunel by měl být uveden do provozu v roce 
2008. Tunel byl ražen na plný profil pomocí stříkaného betonu, stabilita čelby byla 
zajišťována pomocí sklolaminátových kotev (metoda ADECO - RS). Vzdálenost únikových 
východů je až 5km, únikové štoly a šachty mají délku 380m až 1500m. Tunel byl ražen 
v obtížných geologických podmínkách s četnými tektonickým poruchami a se značnými 
přítoky vody (Obr.66). Primární ostění je ze stříkaného betonu, sekundární ostění je 
nevyztužené monolitické, návrhová rychlost tunelu je 300km/h. 

 

 

Obr.65 Tunel Vaglia během ražby 

 

 

Obr.66 Přítoky vody do tunelu Firenzuola během ražby  

 

4.7. Tunel Wienerwald (13,4km) 

4.7.1. Základní údaje 

Tunel je situován na železničním spojení mezi městy Vídeň a St. Polten. Celková délka 
tunelu je 13,35km. Na stejné trati je také situován 8,6km dlouhý dvoukolejný tunel Lainzer. 
Realizace tunelu začala v září 2004, ražby byly dokončeny v červenci 2007, tunel by měl být 
dokončen v roce 2009, trať bude zprovozněna v roce 2012. Tunel se skládá ze dvou 
základních sekcí (Kohler 2007) - východní a západní sekce (Obr.67).  
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Obr.67 Prostorový model tunelu Wienerwald 

Východní (NRTM) sekce bude dvoukolejný tunel s rozpletem o délce 2,37km. Západní sekce 
jsou dva jednokolejné tunely o délce 10,75km. Větvení dvoukolejného tunelu na dva 
jednokolejné má délku 400m, na začátku jsou jednokolejné tunely odděleny betonovým 
pilířem. Jednokolejné tunely jsou vzdáleny 31m a spojeny 23 propojkami (vzdálenost 500m). 
Tunel také zahrnuje 800m dlouhou podzemní halu, ve které jsou jednotlivé koleje propojeny 
několika přejezdy a kde jsou také dvě odbočení. Tunel Wienerwald je prvním železničním 
tunelem v Rakousku, který má dva jednokolejné tunely.  

 

Výběrové řízení: 

V průběhu výběrového řízení byly zvažovány 2 alternativy: a) veškeré ražby pomocí NRTM 
b) použití NRTM pouze pro východní sekci a pro propojky. Kritéria pro vyhodnocení nabídek 
byla následující: cena nabídky, navýšení či redukce ceny vzhledem k době výstavby, 
navýšení či redukce ceny vzhledem ke kvantifikovaným zbytkovým rizikům pro použitou 
metodu realizace, navýšení ceny díky vícepracím. Nejlepší nabídka byla nabídka s nejnižší 
modifikovanou cenou. 

 

Geologie a ražby: 

Geologie se skládá ze dvou částí: flyš a molasa (Obr.68). Okolo 80 % je tvoří flyšová zóna 
s charakteristickým proměnným vrstvením. Lavice pískovců, slepenců, jílových slepenců, 
jílovců místy se silným tektonickým ovlivněním. Zóna molasy budují v oblasti trasy tunelu 
pruhy písku tvořených jílovci, jílovým slepencem proložené slabými vrstvami pískovce. 
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Obr.68 Podélný řez s označením způsobu ražby tunelu Wienerwald 

 

Východní (NRTM) část: Plocha výrubu NRTM ražeb (Obr.69) se pohybuje od 120m2 do 
250m2.  Nadloží tunelu je poměrně nízké, nad tunelem je pozemní zástavba. Veškeré 
zařízení staveniště (mimo kanceláří) je umístěno v podzemí (omezení vlivu na hustě 
obydlenou oblast). Rubanina je odvážena vlaky (1600t rubaniny za den). Z bezpečnostních 
důvodů má dvoukolejný tunel 3 nouzové východy (štoly a šachty). V místě rozdělení tunelů je 
kaverna pro kontrolu kouře se svislou šachtou. 

 

 

Obr.69 NRTM ražba dvoukolejného části tunelu Wienerwald  

 

Západní (TBM) část: Jednokolejné tunely o délce 10,75km jsou raženy od západního 
portálu pomocí dvou horninových jednoplášťových TBM o průměru 10,7m (Obr.70). Plocha 
výrubu je 88m2. Ražba prvním TBM začala v září 2005, ražba druhým TBM začala v lednu 
2006. TBM sestavy byly složeny v prostoru před portálem, délka startovacích komor byla 
20m. Druhé TBM bylo kompletováno 3 měsíce po prvním, což umožnilo využití stejných 
pracovníků pro montáž.  

 

 

Obr.70 Sestavování TBM v oblasti před portálem tunelu Wienerwald 
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Byla zbudována štola pro přepravu rubaniny o délce 535 m a profilu 14,8m2 se sklonem 
32 % (17,6°).  Štola bude po dokončení tunelu zaslepena. Rubanina je přepravována 
z tunelu pomocí dopravních pásů na deponii Taglesberg. Zařízení staveniště je umístěno cca 
700m západně od portálu. Mezideponie umožňuje uložení až 38000m3 rubaniny z každého 
tunelu. Objem ražeb TBM sekce je 1 mil. m3. 

Jeden záběr (délka 2,25m; 5 segmentů mocnosti 35cm) je realizován během hodiny. Ražby 
probíhají během dvou 10h směn, 4 hodiny denně zabere údržba. Práce probíhají nepřetržitě 
(7 dní v týdnu). I přes velmi podrobný IG průzkum došlo během ražby k zastavení TBM na 
několik měsíců. Ražba mohla být obnovena až po realizaci obchvatové štoly. 

 

4.7.2. Ostění 

Ostění jednokolejných tunelů (západní část) se skládá ze dvou částí – vnějšího 
segmentového ostění mocnosti 350mm a vnitřního monolitického ostění mocnosti 350mm, 
ostění jsou oddělena deštníkovou izolací. Vnější ostění je z nešroubovaných segmentů, 
počet segmentů v jednom prstenci je 5+1. Délka prstence je 2,25 m, monolitická spodní 
klenba je betonována během ražby v oblasti návěsů stroje. Použití 2 ostění bylo aplikováno 
na základě doporučení švýcarských konzultantů (tzv. švýcarský přístup). 

Ostění NRTM sekce (východní část) je dvouplášťové s deštníkovou mezilehlou izolací. 

 

4.7.3. Bezpečnostní koncepce 

Tunel se skládá ze dvou základních sekcí - východní a západní sekce. Dále tunel zahrnuje 
800m dlouhou podzemní halu (křižovatka Hadersdorf-Weidlingau), ve které jsou jednotlivé 
koleje propojeny několika přejezdy a kde jsou také dvě odbočení (Obr.71). 

 

 

Obr.71 Schéma tunelu Wienerwald 
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Východní sekce bude dvoukolejný tunel s rozpletem o délce 2,37km. Západní sekce jsou dva 
jednokolejné tunely o délce 10,75km. Z bezpečnostních důvodů má dvoukolejný tunel 3 
nouzové východy (štoly a šachty). V místě rozdělení tunelů je kaverna pro kontrolu kouře se 
svislou šachtou (Obr.72). Větvení dvoukolejného tunelu na dva jednokolejné má délku 400m, 
na začátku jsou jednokolejné tunely odděleny betonovou stěnou a pilířem (aby byla 
prodloužena sekce jednokolejných tunelů).  

 

 

Obr.72 Detail dvoukolejné sekce tunelu Wienerwald 

 

 

Obr.73 Řez propojkou tunelu Wienerwald 

 

Jednokolejné tunely jsou vzdáleny 31m a spojeny 23 propojkami (vzdálenost 500m). 
Propojky jsou odděleny od hlavních tunelů pomocí dveří, v každé propojce jsou umístěny 
dva ventilátory (Obr.73). Traťové tunely budou vybaveny standartními opatřeními – nouzové 
úniky, nouzová značení, nouzové osvětlení, nouzové telefony, atd. Šířka bočních úniků je od 
1,9m do 2,2m (což je více než 1,2m uváděných v rakouských směrnicích). 

 

4.7.4. Vývoj koncepce 

Původně bylo v plánu postavit tunel Wienerwald jako jeden dvoukolejný tunel (podobně jako 
tunel Lainzer na stejné trati) (Bauer a kol. 2001). Během přípravy však rakouské dráhy 
vypracovaly návrh směrnic pro bezpečnost tunelů, dle kterých budou požadovány únikové 
východy pro tunely specifické délky.  



 

Nejdelší světové železniční tunely  Strana 44 

 

 

Matouš Hilar 

Vzdálenost úniků nebyla v návrhu směrnic specifikována, protože nedošlo k dohodě 
rakouských HZS. Proto jsou vzdálenosti úniků posuzovány individuálně pro různé projekty, 
v praxi se vzdálenost pohybuje okolo 500m. V případě tunelu Lainzer bylo možné 
dvoukolejný tunel dovybavit úniky, jelikož je tunel umístěn mělce pod povrchem. 

Tunel Wienerwald má vyšší nadloží, proto musela být provedena studie navrženého 
konceptu. Důvodem pro realizaci části tunelu jako dvoukolejné byla možnost křížení kolejí 
(což bylo požadováno). V případě dvou jednokolejných tunelů je realizace křížení kolejí 
obtížná a znamená navýšení ceny. Délka 1,9km dvoukolejného tunelu se tedy odvíjí od 
požadované polohy křížení kolejnic. 

Pro zbývajících 11,5km byly zkoumány následující koncepty: 

• Jeden dvoukolejný tunel a jeden obslužný tunel s propojkami po 500m 

• Dva jednokolejné tunely s propojkami po 500m 

Vhodnost řešení byla posuzována dle hledisek výstavby (cena, doba výstavby, množství 
rubaniny) a dle hledisek provozu (údržba, bezpečnost, aerodynamika). Většina hledisek 
hovořila pro dva jednokolejné tunely (cena a doba realizace, údržba, bezpečnost), jedinou 
výhodou dvoukolejného tunelu byla aerodynamika. Proto byl vybrán koncept dvou 
jednokolejných tunelů. 

 

4.7.5. Ventilační systém 

Především je nutné zmínit, že rakouské železniční tunely nemají žádné ventilační vybavení 
(není požadováno normami). Vzhledem k úniku do druhé tunelové trouby (užito v Rakousku 
poprvé) však bylo nutné ventilaci zahrnout. Tunel bude obsahovat: 

Nouzový ventilační systém v oblasti přechodu dvoukolejného tunelu na dva jednokolejné: 
Mezi dva jednokolejné tunely blízko přechodu bude umístěna ventilační šachta. V případě 
požáru bude kouř odsáván z ovlivněné trouby (Obr.74). Ventilační systém je navržen tak, 
aby se žádný kouř nerozšířil do druhé tunelové trouby, která slouží jako únikový východ. 

 

 

Obr.74 Ventilační systém tunelu Wienerwald v oblasti přechodu dvoukolejného tunelu na 
dva jednokolejné, šipky naznačují směr proudění vzduchu v případě požáru. 
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Nouzový ventilační systém v propojkách: Aby nedošlo k rozšíření kouře skrz propojky do 
druhého únikového tunelu, tak jsou ventilační opatření i v propojkách. Každá propojka má 2 
ventilační jednotky, které zaručují pohyb vzduchu rychlostí minimálně 2m/s z únikové trouby 
do havarované trouby. 

 

4.7.6. Vývoj záchranného konceptu 

Principy záchranného konceptu byly formulovány a koordinovány s Rakouskými Federálními 
Železnicemi a s HZS již v úvodní dokumentaci (DUR). Již v úvodním projektu (DUR) byla 
plánována a definována bezpečnostní opatření. 

Problémy zmíněné zainteresovanými institucemi během přípravy DUR musely být dále 
prozkoumány pro vyjasnění veškerého vlivu na stavbu a na vybavení tunelového systému 
před výběrovým řízením. To zahrnovalo zejména: 

• Základní prvky sebezáchranného systému, zejména propojky a dveře propojek 

• Kontrola ventilace, závislá na rozhodujících scénářích pro evakuaci vlaku 

Po dokončení stavby, ale před obdržením povolení k provozu, musí být veškerá organizační 
bezpečnostní opatření a jejich interakce s technickými bezpečnostními opatřeními dále 
podrobně dopracovány a musí být zahrnuty do bezpečnostního plánu tunelu. 

 

4.7.7. Plán pro případ požáru 

Koncept pro případ požáru (Vavrovsky a kol. 2001) vychází z níže uvedených základních 
předpokladů, které jsou identické s normami dle Rakouských Federálních Železnic během 
posledních let pro procedury sebezáchrany v tunelech. V současnosti průvodčí ve vlaku mají 
pravidelná cvičení sebezáchrany v tunelech. 

Pokud je identifikován požár při průjezdu osobního vlaku tunelem, tak se vlak nejprve pokusí 
opustit tunel. Osobní vagóny budou vybaveny nouzovými brzdami. 

Pokud je vlak nucen zastavit v tunelu, průvodčí musí učinit rozhodnutí po prozkoumání 
vzniklé situace a po komunikaci s kontrolním centrem: 

• Má být vlak evakuován? 

• Jak má být evakuace provedena? 

Následně průvodčí informuje cestující a kontrolní centrum. Dopravní kontrolní centrum 
informuje HZS a vydá relevantní instrukce pro ostatní vlaky (zastavení dopravy a vyklizení 
tunelu). Po zastavení dopravy v druhém tunelu průvodčí iniciuje evakuaci. Cestující opustí 
vlak a jdou k nejbližší propojce (v jednokolejné sekci se 2 tunely) či k nejbližšímu úniku (v 
dvoukolejné sekci).  
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Zásadním faktorem nouzového plánu je, že důležitá rozhodnutí v úvodu evakuace učiní 
průvodčí. Průvodčí je nejlépe informován o situaci v tunelu. On může zjistit, kde ve vlaku 
požár vypukl a také může odhadnou jeho rozsah. Proto také může reagovat na veškeré 
změny a může učinit potřebné kroky. 

 

4.7.8. Optimalizace evakuačního plánu pomocí simulačního modelu 

V současné době je velmi málo zkušeností s evakuací velkého množství cestujících z vlaků 
ve dvou jednokolejných tunelech spojených propojkami. Proto byl pro tunel Wienerwald 
proveden simulační výpočet (Obr.75). Provedení výpočtu bylo podmínkou během DUR. 

Výpočet měl za úkoly provedení realistického odhadu času potřebného pro provedení 
evakuace jako základ pro další aspekty organizace evakuace, potvrzení funkčnosti systému i 
pro vlaky s velkým počtem cestujících, dále pak návrh a ověření zlepšujících opatření. 

Pro výpočty byl použit software Building Exodus 3.0. Čas pro rozhodování o způsobu 
evakuace byl zvolen 2 minuty. Celkový čas evakuace pro různé scénáře byl vypočítán na 6 – 
23 minut (23 minut vyšlo pro 1300 cestujících, vlak před propojkou a zdroj kouře uprostřed 
vlaku). Obecně by evakuace 1300 lidí měla být realizována během 11 minut. 

 

 

Obr.75 Simulační výpočet evakuace tunelu Wienerwald 

 

4.8. Tunel Lainzer (10,6km) 

4.8.1. Základní údaje 

Tunel je situován na železničním spojení mezi městy Vídeň a St. Polten (Obr.76). Celková 
délka tunelu je 10,6km. Na stejné trati je také situován 13,35km dlouhý tunel Wienerwald. 
Tunel má dvě sekce: dva jednokolejné tunely délky 2,3km a jeden dvoukolejný tunel délky 
8,3km. Část tunelu je ražena přímo ve Vídni v prostředí městské zástavby. Přibližně 4km 
tunelu byly raženy přímo pod stávající provozovanou železniční tratí. Nouzové úniky (štoly a 
šachty) mají vzdálenost od 120 do 600m (Obr.77). Návrhová rychlost tunelu je 200km/h. 
Výstavba tunelu začala v roce 1995, trať by měla být zprovozněna v roce 2012.  
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Obr.76 Situace tunelu Lainzer 

 

 

Obr.77 Příčný tunelem Lainzer a únikovou šachtou 

 

4.8.2. Ražby 

Veškeré ražby byly realizovány pomocí NRTM. Ražby byly realizovány převážně z únikových 
šachet. Přibližně 4km tunelu byly raženy v zeminách s nízkým nadložím pod HPV, zbytek byl 
realizován v horninách (pískovce, jílovce, atd.). Pro ražbu v zeminách (Obr.78) bylo použito 
vertikální členění čelby (boční štoly a střední pilíř). Pro ražbu v horninách bylo použito 
horizontální členění (kalota, lavice, dno). Během ražby v zeminách byly zaznamenány 
značné přítoky vody (Obr.79). Primární ostění tunelu muselo být v některých úsecích 
drénováno pomocí umělohmotných trubek vedoucích k čerpadlům. Dále bylo prováděno 
jehlování a kotvení čelby. 

 

 

Obr.78 Vertikální členění čelby tunelu Lainzer v zeminách 
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Obr. 79 Vysoké přítoky vody v do boční štoly tunelu Lainzer 

 

4.9. Tunel Katzenberg (9,4km) 

4.9.1. Základní údaje 

Tunel na vysokorychlostní trati mezi městy Karlsruhe a Basel v Německu se nachází 
v horním Porýní (Obr.80). Tunel má dva jednokolejné tunely o délce 9,4km (Obr.81), jedná 
se o nejdelší německý tunel ražený pomocí TBM. Vnitřní průměr tunelu je 9,4m. Propojky 
jsou ve vzdálenosti 500m. Návrhová rychlost tunelu je 250km/h, tunel bude sloužit pro 
osobní i nákladní dopravu. Během výběrového řízení si investor vyžádal přípravu a ocenění 
dvou variant (TBM a NRTM). Po provedení podrobných projektů byla díky nižší ceně vybrána 
varianta TBM (díky nižší ceně).  

 

 

Obr.80 Situace tunelu Katzenberg 

 

 

Obr.81 Podélný řez tunelu Katzenberg 
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4.9.2. Realizace 

Tunel je ražen pomocí dvou identických TBM firmy Herrenknech (Obr.82) profilu 11,12m, 
jedná se o zeminové štíty (EPB). Ražba pomocí TBM bude má délku 8,9km. První stroj byl 
nasazen v květnu 2004, druhý byl nasazen na podzim 2005. Výkon se pohyboval přibližně 
300m za měsíc. Ostění je tvořeno segmentovým ostěním (Obr.83). 

 

 

Obr.82 Tunelovací stroj použitý pro ražbu tunelu Katzenberg 

 

 

Obr.83 Segmentové ostění tunelu Katzenberg 

 

4.9.3. Geologie 

Horninový masiv se skládá převážně ze zvětralých třetihorních sedimentárních hornin, na 
jihu tunel prochází 800m dlouhým úsekem křídy. Podmínky na čelbě jsou značně  
proměnlivé; byly především zastiženy prachovce, jílovce, pískovce, vápence a mramor.  

 

4.9.4. Bezpečnostní koncept 

V případě mimořádné události budou cestující evakuováni do sousední tunelové trouby. 
Tunelové propojky (Obr.84) jsou ve vzdálenosti 500m (19 propojek, plocha 20m2), což 
znamená vzdálenost k nejbližší propojce 250m. Cestující budou v případě mimořádné 
události dopraveni ven z tunelu pomocí autobusové dopravy (Obr.85).  
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Obr.84 Řez propojkou tunelu Katzenberg 

 

 

Obr.85 Umístění jednotlivých propojek a způsob evakuace tunelu Katzenberg 

 

Tunel je zcela bez mechanické ventilace, tunely jsou větrány pouze přirozenou ventilací 
pomocí dvou šachet v nejvyšším místě tunelu (jedna šachta pro každou troubu) a pomocí 
pístového efektu projíždějících vlaků.  

Pro tunel byl navržen čtyřstupňový bezpečnostní koncept: 

• Preventivní opatření  

• Minimalizace pravděpodobnosti výskytu mimořádných událostí 

• Sebezáchrana cestujících 

• Zásah záchranářů 

 

4.10. Tunel Abdalajis (7,3km) 

4.10.1. Základní údaje 

Španělská vysokorychlostní železniční síť, známá jako AVE, zahrnuje spojení mezi městy 
Cordoba, Madrid, Seville a Malaga. Dva jednokolejné tunely Abdalajis délky 7,1km budou 
součásti trati Cordoba – Malaga. Dva dvouplášťové tunelovací stroje (Obr.86) byly navrženy 
firmou Robbins a byly vyrobeny ve Španělsku firmou Mitsubishi. Oba stroje umožňují vrtný 
průzkum a sanaci prostoru před čelbou. Návrhová rychlost tunelu je 350km/h. 
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Obr.86 TBM vyrobené firmou Robbins použité pro ražbu tunelu Abdalajis 

 

4.10.2. Geologie  

Tunel prochází různými geologickými typy, horninový masiv zahrnuje dolomitické vápence, 
křemence, konglomeráty a pískovce (Senn, Martin 2006). V oblasti s nejvyšším nadložím 
tunel prochází velmi rozpukaným masivem, dále tunel prochází vápenci s krasovými jevy, ve 
kterých se vyskytuje velké množství vody. Oba tunely prochází více než dvaceti poruchovými 
zónami. 

 

 

Obr.87 Dvouplášťová horninová TBM před ražbou tunelu Abdalajis 

 

4.10.3. Ražba 

Ražba východního tunelu začala v listopadu 2003 (Obr.87). Začátek ražby skrz křehkou a 
rozpukanou horninu probíhal poměrně hladce. Ve střední sekci byly na délce asi 800m 
zastiženy rozpukané jíly a jílovce s přítomností metanu, což způsobilo značné prodlevy 
(nutnost ventilace).  Konec ražby probíhal ve vápenci bez větších obtíží. Prorážka byla 
uskutečněna v lednu 2006. Ražba západního tunelu probíhala souběžně dle obdobného 
scénáře. Západní tunel byl proražen 2,5 měsíce po dokončení ražby východním tunelu. 
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4.11. Tunel Groene Hart (7,2km) 

4.11.1. Základní údaje 

Tunel na vysokorychlostní trati Amsterdam – Brusel (Obr.88) bude mít celkovou délku 7,2km 
(Greeman 2003). Ražba dvoukolejného tunelu začala v roce 2001 a byla dokončena v roce 
2003. Tunel byl ražen pomocí TBM firmy NFM (Obr.89), které bylo v době výroby největším 
na světě (profil 14,87m). Jednotlivé koleje jsou v tunelu odděleny přepážkou silnou 0,45m a 
9,5m vysokou (Obr.90), dveře propojující dvě části tunelu jsou po 150m. Tunel byl navržen 
na dobu životnosti 100 let. 

 

 

Obr.88 Situace tunelu Groene Hart 

 

 

Obr. 89 TBM použité pro ražbu tunelu Groene Hart 

 

 

Obr.90 Příčný řez tunelu Groene Hart 
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4.11.2. Volba koncepce tunelu 

Původně byl tunel navržen jako dva jednokolejné tunely vnitřním průměru 8m spojenými 
propojkami. Vzhledem k povrchové zástavbě byla hladina hluku omezena na 55dBA a 
maximální sedání bylo stanoveno 25mm. Navíc bylo nutné zachovat původní polohu HPV. 
Omezení sedání by bylo vzhledem k nízkému nadloží (30m) a složitým geologickým 
podmínkám při konvenční ražbě propojek značně problematické. Na povrchu se nachází 
12m rašeliny, pod kterou je 30m mocná vrstva písku, pod pískem se nachází 2m mocná 
vrstva nepropustného jílu, HPV se nachází v blízkosti povrchu. Proto by konvenční ražba 
propojek vyžadovala nákladné sanační práce zahrnující zmrazování. Proto se dodavatel 
nakonec rozhodl pro ražbu jednoho dvoukolejného tunelu.  

Tunel byl rozdělen betonovou stěnou na dvě části ze dvou základních důvodů. Jednak bylo 
třeba rozdělit tunel pro případ požáru, dále bylo třeba oddělit tlakové vlny protijedoucích 
vlaků. Propojení částí oddělených stěnou mohlo být díky zvolenému řešení podstatně 
častější než propojení dvou tunelů propojkami, dveře ve stěně rozdělující tunel jsou po 
150m. Dále je tunel vybaven třemi šachtami hloubky 39m vzdálenými 2,3km, které slouží 
jako nouzové úniky, prostor pro ventilaci, prostor pro kontrolní a signalizační systém, ale i pro 
další vybavení. 

Realizace jednoho velkoprofilového tunelu přinesla snížení ceny, což bylo především 
způsobeno snížením objemu hloubených úseků (objem rubaniny ražených úseků byl 
přibližně stejný). Kromě snížení ceny přineslo zvolené řešení i snížení hluku a vlivu na 
pozemní zástavbu, výsledné maximální sedání bylo do 10mm. 

Vypočtená vztlaková síla působící na tunel byla 162t/m, což bylo podstatně více než tíha 
ostění (65t/m), proto musela být zvýšena hmotnost ostění vyplněním dna betonem. Ostění 
(Obr.91)  je složeno ze segmentů mocnosti 600mm a délky 2m, jeden prstenec je složen 
z 10 segmentů. Vnější průměr prstence je 14,5m. 

 

 

Obr.91 Ostění včetně realizace přepážky mezi kolejemi tunelu Groene Hart 
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4.11.3. Bezpečnost 

Bezpečnostní koncepce tunelu předpokládá, že v případě nutnosti vlak zastaví v tunelu a 
cestující se musí dostat do druhé poloviny tunelu během 10 minut. Proto jsou 2,1m široké 
nouzové dveře propojující oddělené části tunelu umístěny po 150m (Obr.92). Únikové cesty 
široké 1,5m jsou po obou stranách kolejí a jsou osvětleny. 

Pokud dojde v tunelu k nehodě, tak vlak zastaví okamžitě. Následně je zastavena doprava, 
proto může druhá část tunelu být využita pro únik. Z druhé části tunelu se cestující mohou 
dostat mimo tunel pomocí 5 nouzových východů. Dva jsou v prostoru portálů, tři jsou pomocí 
únikových šachet (Obr.93).  

Kromě úniku osob umožňuje tunel zásah záchranných jednotek zvenčí. Záchranáři se do 
tunelu dostanou pomocí výtahů v šachtách, cestující budou unikat po schodištích. V tunelu je 
vybavení pro řešení nehod (hasicí přístroje, nosítka, reservoár s vodou, atd.). Při havárii je 
spuštěna ventilace, která tlačí kouř jedním směrem, což umožňuje únik cestujících a přístup 
záchranných jednotek. 

 

 

Obr.92 Vizualizace dokončeného tunelu Groene Hart 

 

 

Obr.93 Schéma únikového východu tunelu Groene Hart 
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5. PŘIPRAVOVANÉ DLOUHÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY  
 

5.1. Brennerský bázový tunel (56km) 

5.1.1. Základní údaje 

Tunel pod Alpami mezi Rakouskem a Itálií (Morocutti, Schennach 2002) bude na 
vysokorychlostním železničním spojení Mnichov – Verona mezi městy Innsbruck a 
Franzensfeste (Obr.94). Délka tunelu bude 56km. Délka v současné době ražené průzkumné 
štoly o průřezu 25m2  je 54km (24,5km na rakouském území, 29,2km na italském území). 
Tunel bude mít dva jednokolejné tunely spojené propojkami. Maximální nadloží tunelu bude 
1670m (Obr.95). 

 

 

Obr.94 Umístění tunelu Brenner 

 

 

Obr.95 Podélný geologický řez tunelu Brenner 

 

5.1.2. Historie 

Příprava začala předběžnou studií v roce 1986. Rozhodnutí ministrů dopravy Německa, 
Rakouska a Itálie o realizaci bylo učiněno v roce 1994 a bylo podpořeno Evropskou Unií. 
V roce 1999 byla ustanoveno seskupení, které má na starosti přípravu projektu. 
Geotechnický průzkum uskutečněný v letech 2000 až 2002 měl za úkol získat data pro 
posouzení proveditelnosti projektu, pro výběr směrového řešení, pro odhad ceny a doby 
výstavby a také pro provedení rizikové analýzy.  
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Následný průzkum provedený v letech 2003 až 2006 měl za úkol optimalizaci směrového 
řešení a dodání podkladů potřebných ke schválení projektu. Ražba průzkumné štoly začala 
v roce 2006 a měla by být dokončena v roce 2009.  

 

5.1.3. Uspořádání 

Tunel se bude skládat ze dvou jednokolejných tunelů o vnitřním průměru 8m, vzdálenost 
tunelů bude 40 – 70m. Obslužný tunel (původně průzkumná štola) je situován mezi traťovými 
tunely přibližně 10m  pod jejich úrovní (Obr.96). Hlavní tunely budou spojeny propojkami po 
333m (Obr.97).  V tunelu budou tři multifunkční stanice vzdálené maximálně 20km. 
Multifunkční stanice (Obr.98) budou propojeny s povrchem přístupovými tunely. Stanice 
budou sloužit pro zastavení vlaku a pro únik cestujících z tunelu v případě mimořádných 
událostí, dále pak jsou určeny pro údržbu tunelu. Podél multifunkčních stanic budou 
vybudovány únikové štoly spojené propojkami s traťovými tunely. Stanice také umožní 
přejezd vlaků z jednoho tunelu do druhého. 

 

 

Obr.96 Příčný řez tunelu Brenner 

 

 

Obr.97 Prostorový model tunelu Brenner (pohled z jihu) 
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Obr.98 Prostorový model multifunkční stanice Steinech tunelu Brenner 

 

5.2. Bázový tunel na trati Lyon – Turín (53km) 

5.2.1. Základní údaje 

53km dlouhý bázový železniční tunel (Nieuwenhuis a kol. 2007) se bude nacházet na 
železniční trati Lyon – Turín spojující severní Itálii s údolím řeky Rhone ve Francii mezi 
městy Saint Jean de Maurienne a Buzolo (Obr.99). Na trati bude také 12km dlouhý tunel 
Bussoleno. Dva jednokolejné tunely (Obr.100) budou spojeny propojkami po 400m, tunel 
bude mít 4 nouzové stanice (Obr.101). 3 intervenční stanice St Martin la Porte , La Praz a 
Venaus jsou pro nákladní vlaky a vlaky přepravující automobily. Bezpečnostní stanice 
Modane byla navržena pro všechny typy dopravy včetně osobní. Maximální nadloží tunelu je 
2200m, horninový masiv je tvořen vyvřelinami na východě a sedimentárními horninami na 
západě (Obr.102). 

 

 

Obr.99 Směrové řešení tunelů na trati Lyon – Turín 
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Obr.100 Příčný řez jednokolejných tunelů na trati Lyon – Turín 

 

 

Obr.101 Prostorový model bázového tunelu na trati Lyon – Turín 

 

 

Obr.102 Podélný geologický řez tunelů na trati Lyon – Turín 

 

5.2.2. Plánovaná ražba 

Ražby bázového tunelu budou realizovány z portálů a ze 3 mezilehlých míst, které všechny 
leží ve Francii (Obr.103). O metodě ražby bude rozhodnuto až na základě podrobnějších 
geologických informací. Pro nejdelší sekci mezi stanicí Modane a portálem Census o délce 
24km se předpokládá s nasazením čtyř TBM (dva stroje z každé strany). Ražba tří 
přístupových tunelů z Francie, které jsou zároveň využity jako průzkumné štoly, již byla 
zahájena. Ražba průzkumné štoly Venaus z Itálie musela být odložena. 
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Během ražby přístupové ukloněné štoly Saint-Martin La Porte, o ploše výrubu 80m2 a délce 
2000m, byl zastižen značně rozrušený horninový masiv s bohatým obsahem uhlíku (Triclot a 
kol. 2007). Při dosažení nadloží 300m začaly deformace dosahovat hodnot až 2m, proto byla 
výstroj přizpůsobena tlačivým horninám. To vedlo ke snížení deformací na 40mm za den 
v oblasti čelby a na 2 až 4mm za den v tunelu 60m za čelbou.  

 

 

Obr.103 Přístupová místa bázového tunelu na trati Lyon – Turín 

 

5.3. Tunel pod Gibraltarem (37,7km) 

5.3.1. Základní údaje 

Průliv Gibraltar mezi Evropou (Španělsko) a Afrikou (Maroko) je široký 14km. Vzhledem 
k velkému provozu trajektů (15 mil. osob a 200 mil. tun zboží za rok) a vzhledem k časté 
nepřízni počasí (bouřky, mlhy) je v dané oblasti značné nebezpečí srážky plavidel. Možnost 
realizace tunelu je zkoumána již asi 80 let. Přípravná dokumentace by měla být dokončena 
do konce roku 2007. V rámci přípravy byla provedena podrobná finanční rozvaha, která již 
ocenila projekt. Realizace by měla začít před rokem 2010. Hlavním problémem projektu bylo, 
že v nejužším místě je průliv příliš hluboký, proto trasa tunelu musela být posunuta směrem 
k Atlantiku, kde je vzdálenost břehů 28km (Pliego 2005). Délka tunelu bude 37,7km, 
v nejhlubším místě je nadloží tunelu 100m pod dnem moře a hloubka moře je 300m 
(Obr.104). 

 

 

Obr.104 Podélný řez tunelu pod Gibraltarem 
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5.3.2. Koncepce tunelu 

Tunel bude složen z dvou jednokolejných tunelů a jednoho obslužného tunelu uprostřed. 
Nejprve bude díky menšímu profilu vyražen obslužný tunel (Obr.105). Následně bude 
provedena výstavba prvního traťového tunelu. Realizace druhého traťového tunelu bude 
následovat až několik desetiletí po prvním tunelu v závislosti na nárůstu dopravy. 

 

 

Obr.105 Postup výstavby tunelu pod Gibraltarem 

 

5.4. Tunel Koralm (32,8km) 

5.4.1. Základní údaje 

Koralmská dráha je dvoukolejná elektrifikovaná železniční novostavba délky okolo 130 km 
s návrhovou rychlostí 200 km/h. Nejdůležitější částí nové tratě je 32,8 km dlouhý tunel 
Koralm (Harer 2003) (Obr.106). Maximální nadloží tunelu je okolo 1250 m. 

 

 

Obr.106 Trasa tunelu Koralm 

 

Po uvedení do provozu přinese nová trať zkrácení jízdní doby mezi Vídní a Klagenfurtem 
ze 4,1 hodin na 3 hodiny. První průjezd tunelem je předpokládán v roce 2016 a uvedení do 
provozu celé tratě je předpokládáno v roce 2018. 
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Volba optimální trasy a uspořádání tunelu představovaly důležitá rozhodnutím úvodní fáze 
projektu. Při zpracování projektu byla snaha využít zkušenosti z projektu Alp Transit ve 
Švýcarsku. Brzy se však ukázalo, že každý velký projekt má zvláštnosti, které ho odlišují od 
jiných srovnatelných projektů. To platí i pro předpisy a směrnice, které nepopisují přesně 
zadání pro řešení velmi dlouhých tunelů. 

 

5.4.2. Uspořádání 

Pro stanovení uspořádání tunelu byly zkoumány čtyři různé varianty (Obr.107): dva 
jednokolejné tunely, dvoukolejný tunel s obslužnou a únikovou štolou, dva jednokolejné 
tunely s obslužnou a únikovou štolou, tři jednokolejné tunely. O systému tunelu bylo 
rozhodnuto na základě  multikriteriálního hodnocení z hlediska stavebního a provozního. 
Výsledkem byl výběr varianty dvou jednokolejných tunelů. Předmětem dalšího zkoumání 
bylo  stanovení vzdálenosti tunelových propojek, potřeba kolejového propojení obou tunelů, 
potřeba nouzové zastávky a požadavky na větrání. Propojky byly nakonec navrženy po 
500 m. Nouzová zastávka bude zhruba uprostřed tunelu (Obr.108). Všechna kolejová 
propojení se odehrávají před nebo za tunelem, přímo v tunelu není žádné propojení nebo 
křížení jednotlivých kolejí. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.107 Varianty uspořádání tunelu Koralm 

 

 

Obr.108 Prostorový model tunelu Koralm 
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5.4.3. Průzkumné práce 

V současné době probíhají následující průzkumné práce. Práce zahrnují výstavbu 
průzkumné štoly Štýrsko – Leibenfeld délky 2,5 km. Profil této štoly je kruhový o ploše 
výrubu 22 m2, přístup ke štole je pomocí šachty. Dále průzkum zahrnuje výstavbu štoly 
Korutany, jejíž vstup pomocí 120 m hluboké šachty se nachází 3,6 km od západního portálu. 
Délka štoly Korutany je 8 km, profil štoly je stejný jako kalota budoucího tunelu a má plochu 
výrubu 40 až 45 m2. Celková délka průzkumných děl je 11 km. Velké množství získaných 
geotechnických dat umožnilo optimalizaci trasy především z hlediska doby výstavby a 
stavebních nákladů. 

 

5.4.4. Geologie a ražba 

Plánovaný tunel (Obr.109) prochází na západní straně Koralpského masívu terciérními 
usazeninami Laventálské pánve. Následuje strmý přechod mezi Laventálskou pánví a 
Koraplským masívem ovlivněný SSZ – JJV orientovanou Laventálskou poruchovou zónou. 
Zde vystupují horniny sledu břidličnaté žuly a svoru a sledu mramoru. Komplex krystalinika 
se skládá z mocného polymetamorfického sledu. Dominantně je zastoupena pararula a dále 
jsou zde zastoupeny mramor, amfibolit, eklogit, kvarzit a ortorula. Desková rula a 
jemnozrnná rula. V okrajovém pásmu Koralmského masívu dominuje břidličnatá rula a svor, 
které jsou částečně zvětralé. Následují opět tercierní vrtsvy, které se skládají z pískovců, 
prachovců, a jílovců. Jednotlivé metody ražby tunelu a délky jejich použití byly určeny na 
základě geotechnických podmínek. Pomocí TBM bude raženo 45 km, zbývajících 21 km 
bude raženo NRTM. V současnosti se předpokládá ražba dvouplášťovým TBM.  

 

 

 

Obr.109 Podélný geologický řez tunelu Koralm zahrnující druhy ražeb 

 

5.5. Tunel Praha - Beroun (24,7km) 

5.5.1. Základní údaje 

Úsek železniční trati Praha – Beroun je součástí 3. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 
České republiky Praha – Beroun – Plzeň – Cheb (- SRN). Při zpracovávání návrhu 
optimalizace tohoto traťového úseku se ukázalo, že úprava směrového vedení ve stávající 
stopě podél řeky Berounky je prakticky nereálná (Mára, Růžička 2006).  
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Proto bylo rozhodnuto o vedení většiny vysokorychlostní trati tunelem. Z možných variant 
trasy byla vybrána varianta 24,7km dlouhého tunelu, který se severním obloukem vyhýbá 
většině krasové oblasti mezi Prahou a Berounem (Obr.110). Návrhová rychlost daného 
úseku by měla dosahovat až 300 km/h, trať bude sloužit pro osobní i zvláštní nákladní 
dopravu. 

 

 

Obr.110 Stávající trať a varianty nové trasy Praha - Beroun (výsledná je varianta 1) 

 

Výsledná trať (Obr.111). od železniční stanice (ŽST) Praha Smíchov vchází do tunelu v km 
3,00 (portály Hlubočepy) a vychází v km 27,76 (portál Beroun), následně novým mostem 
překračuje řeku Berounku a pokračuje do ŽST Beroun v km 28,50. Nová trať zahrnuje i 
odbočku ze směru Praha Vršovice, která začíná na ŽST Praha Krč, využívá část stávající 
trať Praha Vršovice – Praha Radotín, za Branickým mostem se tunelem napojuje se na 
hlavní tunel tratě Praha Smíchov – Beroun.  

 

 

Obr.111 Výsledná varianta trasy tunelu Praha - Beroun 

  

5.5.2. Popis stavu přípravy 

Předběžný geotechnický průzkum zvolené trasy byl dokončen v květnu 2007. Přípravná 
dokumentace stavby byla odevzdána v červnu 2007, do konce roku 2007 budou do této 
dokumentace zapracovány veškeré připomínky. Podrobný geologický průzkum bude zahájen 
v roce 2008. Zahájení výstavby je plánováno na rok 2011, dokončení výstavby je 
předpokládáno v roce 2016. 
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5.5.3. Uspořádání 

Zpracovaná přípravná dokumentace uvažuje realizaci dvou jednokolejných tunelů s vnitřním 
kruhovým profilem 8,3 m (Krása a kol. 2007). Protisměrné tunely budou spojeny propojkami 
s rozestupy 400m. Tunely budou obsahovat dva rozplety v oblasti Prahy (odbočka na Krč) 
(Obr.112) a dva rozplety v oblasti Berouna (pro možnost realizace odbočení v budoucnu). 
Odbočení jsou řešena mimoúrovňově, protisměrná jízda vlaků v jednom tunelu je vyloučena. 

 

 

Obr.112 Rozplety tunelů u Prahy 

 

5.5.4. Geologie 

Geologická stavba v trase tunelu je poměrně pestrá. Ražba tunelu bude probíhat v horninách 
devonu (deskovité a lavicovité vápence, masivní dolomity s vložkami vápnitých a jílovitých 
břidlic), siluru (deskovité a lavicovité vápence, masivní dolomity s vložkami vápnitých, 
jílovitých a tufitických břidlice, diabasy, mandlovce a basalty) a v centrální části v km 11,0 - 
17,5 v horninách ordoviku (jílovité břidlice s výskytem bloků tufitických a vápnitých břidlic 
siluru). Nadloží tunelu bude dosahovat až 160 m. 

Na základě dosud získaných informací o horninovém prostředí je předpokládán výskyt 
krasových jevů v celkové délce přibližně 3 km. Dále jsou očekávána směrná poruchová 
pásma v jílovitých břidlicích ordoviku a poměrně hustá příčná tektonika v úsecích délek okolo 
10 km.  

 

5.5.5. Plánovaná ražba 

Ražba tunelů je předpokládána pomocí několika TBM (Obr.113), část tunelů bude ražena 
pomocí NRTM (tunely v oblasti pražských portálů (Obr.114), propojky, rozplety, šachty, atd.).  
Obousměrné ražby pomocí TBM jsou předpokládány ze staveniště u obce Tachlovice 
přibližně uprostřed tunelu, kde bude zřízen přístupový tunel, šachta a montážní komory pro 
TBM. Projekt bude umožňovat i ražbu směrem od Berouna (Obr.115).  
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Vzhledem k nedostatku prostoru v oblasti pražských portálů je realizace NRTM ražeb mezi 
rozplety a pražskými portály předpokládána z přístupového tunelu Chuchle. Izolace 
veškerých tunelů je předpokládána celoplošná, předpokládaná HPV je nad tunely. 

 

 

Obr.113 Příčný řez TBM úseku tunelu Praha - Beroun 

 

 

Obr.114 Příčný řez NRTM úseku tunelu Praha - Beroun 

 

 

 

Obr.115 Předpokládané směry nasazení TBM pro ražbu tunelu Praha - Beroun 
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5.6. Bázový tunel Ceneri (15,4km) 

Bázový tunel Ceneri (Obr.116) leží na trati Curych – Miláno, společně s bázovými tunely 
Gotthard a Zimmerberg (Cufer 2007). Tunel Ceneri leží mezi Gotthardským tunelem a 
Milánem, jeho délka bude 15,4km. Tunel bude mít dva jednokolejné tunely spojené 
propojkami (Obr.117). Tunel bude mít jednu nouzovou stanici (Sigirino) přibližně v polovině 
délky tunelu. V rámci příprav již byla vyražen přístupový tunel ke stanici o délce 2,7km.  V 
jižní části tunelu bude tunel mimoúrovňově větven na dva směry. Většina tunelu by měla být 
ražena pomocí NRTM (66%), zbytek pomocí TBM. Geologická stavba na trase tunelu je 
poměrně jednotná, horninový masiv tvoří převážně ruly, pararuly a ortoruly (Obr.118). Ražby 
tunelu by měly začít v roce 2007, tunel by měl být zprovozněn v roce 2018. 

 

 

Obr.116 Situace tunelu Ceneri 

 

 

Obr.117 Prostorový model tunelu Ceneri 

 

 

Obr.118 Podélný geologický řez tunelu Ceneri 
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6.  ZÁVĚR 

Z příkladů tunelů uvedených v této publikaci je patrná rozmanitost řešení nejdelších 
světových železničních tunelů. Prakticky každý z uvedených tunelů je jedinečný, každý tunel 
představuje individuální řešení dle rozdílných podmínek staveb (např. geologické a 
hydrogeologické poměry či mocnost nadloží) a dle odlišných požadavků na jejich provoz 
(např. návrhová rychlost či druh dopravy) a požadavků bezpečnost (např. způsob řešení 
mimořádných událostí či požadovaná úroveň bezpečnosti). 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, problematika dlouhých železničních tunelů je natolik rozsáhlá, 
že nebylo možné zpracovat veškeré důležité aspekty, které s touto velmi zajímavou 
problematikou souvisí. Na přípravě a výstavbě obdobných projektů se zpravidla podílejí 
velké skupiny úzce specializovaných odborníků, které jsou koordinovány manažery, kteří již 
nejsou podrobně obeznámeni jednotlivými detaily stavby. 

Daná práce je zaměřena především na stavební část dané problematiky. Otázky vybavení 
tunelu, železničního svršku nebo režimu provozu a údržby příliš popsány řešeny nebyly. 
Přirozeně i řešení těchto problémů je v případě dlouhých železničních tunelů zpravidla 
neobvyklé. S problematikou pevné jízdní dráhy, s ventilací dvou dlouhých jednokolejných 
tunelů včetně způsobu ventilace při mimořádných událostech nebo s nestandardním 
uchycením vedení trakce v ČR zatím příliš zkušeností není.  

Tato práce mnoho důležitých a aktuálních informací o přípravě a výstavbě dlouhých 
železničních tunelů, které zatím v obdobné ucelené podobě publikovány nebyly. Přirozeně, 
částečné informace jsou k dispozici v různých odborných článcích, učebnicích či na 
internetových stránkách, nicméně zpravidla se jedná pouze o základní informace, které navíc 
často nezahrnují aktuální stav.  

Autor věří, že byla tato publikace pro čtenáře zajímavá a poučná. Veškeré poznámky a 
připomínky čtenářů jsou přirozeně vítány… 
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PŘÍLOHA: 

 
TABULKY SE ZÁKLADNÍMI PARAMETRY 

DLOUHÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ 



Dlouhé železniční tunely v provozu

Tunel Seikan Eurotunel Lötschberg Guadarrama Iwate-Ichinohe Wushaoling Vereina CTRL Qingling Zimmerberg Storebaelt de Marseille Irlahull
Země Japonsko Francie - Anglie Švýcarsko Španělsko Japonsko Čína Švýcarsko Velké Británie Čína Švýcarsko Dánsko Francie Německo

Trať Honšú - Hokkaidó Paříž - Londýn Frutigen - Raron Madrid  - Valladolid Tokio - Aomori Lanzhou - Xinjiang Kloster - Susch Eurotunel - Londýn Zurich - Thalwil (Milano) Zealand - Funen Valence - Marseille Nürnberg–Ingolstadt

Délka 54km 50km 34,6km 28.4 km 25,8km 22,05km 19km 19km (Londýnské tunely)
Celkem 36,8 km tunelů. 18,5km 9,4km (dokončená část) 8km 7,8km 7,3km 

Uspořádání Jeden dvoukolejný tunel Dva jednokolejné tunely a jeden 
obslužný tunel

Dva jednokolejné tunely (v úseku 
Mitholz–Frutigen je pouze jeden 

jednokolejný tunel a štola)
Dva jednokolejné tunely Dvoukolejný Dva jednokolejné

Jeden jednokolejný tunel, 
dvoukolejné úseky u portálů a 

uprostřed délky (3 x 2km)
Dva jednokolejné tunely Dva jednokolejné tunely Dvoukolejný Dva jednokolejné tunely Dvoukolejný Dvoukolejný

Vysokorychlostní Ano Ano Ano - Shinkansen Ne Ano Ano Ano - TGV Ano - DB

Rychlost 140 km/h 160 km/h 250km/h (testováno pro 280km/h) 350km/h 260km/h 270km/h v tunelu (300km/h 
mimo tunel) 160km/h 230km/h 300km/h

Doprava osobní i nákladní osobní i nákladní Osobní 25%, nákladní 75% Pouze osobní Osobní i nákladní Osobní i nákladní
Maximální sklon 1,10% 1% 11‰ 1,3% 1,56%

Tvar profilu podkova kruhový Podkova/kruhový Kruhový podkova eliptický, kruhový pouze v 
tektonických zónách

Podkova (dvoukolejné)
Kruh (jednokolejné) Kruhový kruhový kruhový podkova podkova

Vnitřní průměr/šířka 9,6m (plocha 64m2) 7,6m 8,40m 8,50 m výška 7,7m; šířka 9,5m Průměr 7,15m (jednokolejný) 7,15m 11,4m 7,7m výška 7,2m; šířka 10,6m 
(63 m2) 146m2

Vzdálenost propojek 375m 333m 250 m Bez propojek 750m (původně plánováno 
350m) 250m (29 propojek)

Další bezpečnostní 
opatření

2 nouzové stanice, obslužný tunel 
propojený s hlavním tunelem po 

600 - 1000m (šachty, štoly)

2 komory křížení (1řm vysoké, 
20m široké, vnitřní profil 
obslužného tunelu je 4,8m

Dvě stanice - Mitholz (servisní) a 
Ferden (úniková)

500 m dlouhý záchranný  tunel 
uprostřed, spojen s oběma 
tunely v intervalu 50 m, 

nouzové komory po 2250m

Bez únikového východu, 
dvoukolejný tunel uprostřed 

délky tunelu (2km)

Ventilační a únikové šachty ve 
vzdálenosti max. 3km

ventilace pro případ havárie, 
monitorovací a kontrolní 

systém 

Bez nouzového úniku, bez 
ventilace

Náklady 7 mld. USD (800% navýšení 
původní ceny) 15 mld. USD 3,5 mld USD (včetně navýšení 840 

mil. USD) 1,5 mld USD 440 mil USD 266,7 mil USD
Původní 640 mil DM, 

výsledné 1150 DM 
(navýšení 80%)

Geologie křída Vápenec, granodiorit, rula, slín granit, rula, žula, částečně 
sedimentární horniny

granodiority, rohovce, tufy, 
jílovce a slepence (bobtnání) měkké tlačivé horniny amfibolity, ruly, břidlice (tlačivé

projevy masivu) jíl, písek, sedimentární horniny žuly, ruly sedimenty, ledovcový jíl s 
kameny, mramor, vápenec vápenec, mramor, jíl

vápenec, dolomit, 
krasové jevy 

zastiženy na cca 50% 
trasy 

Maximální nadloží 240m 45m (pod mořem) 1500m 900m 250m 1000m 1400m 50m 15m (minimum) 100m

Délka průzkumných děl Průzkumná štola na celou délku, 
pak obslužný tunel, pak hlavní 5 štol a ukloněných šachet štola (na celou délku?) Průzkumná štola podél tunelu 

(celá délka?) Štola na části trasy

NRTM / TBM NRTM TBM (komory křížení NRTM) 20% TBM, 80% NRTM TBM vše NRTM NRTM 50% TBM (9,5km), 50% 
NRTM TBM TBM TBM NRTM NRTM

Počet TBM     11 (6 na anglické a 5 na 
francouzské straně) 2 4 8 4

Výrobce TBM     Robbins Herrenknecht 2 x Herrenknecht 
2 x Wirth-NFM Wirth

2 x Kawasaki EPB, 2 x Wirth-
NFM EPB, 2 x Lovat EPB, 2 x 

Herrenknecht - Bentonit
Wirth Herrenknecht

Typ TBM EPB Hard rock Hard rock Hard rock EPB (17,5km), bentonit Hard rock Mixshield (hornina a bentonit) EPB (dva módy)
Pláště TBM (1 či 2) Jeden, dva Jeden Dva Jeden Jeden jeden

Profil TBM 8,8m 9,4m 9,5m 7,74m 8,1m 8,8m 12,3m 8,75m

Nejlepší výkon 426m za týden (Anglie) 43m/den; 204m/týden; 747m/měsíc 176 a 229m/týden 600m za měsíc (43m za den) 225m za týden 39,1m za den 10 m za den

Průměrný výkon 150m za týden (Anglie) 380m/měsíc (TBM)
160m/měsíc (NTRM) 104,5 a 125m/týden 192m za měsíc (15,2m za den) 108m za týden 25m za den 2,5 až 9 m za den

Doprava rubaniny především železnice, částečně 
pásové dopravníky. pásové dopravníky (60km) pásové dopravníky a železnice

Množství rubaniny 4 mil m3 (pouze Anglie) 16 mil t 1,8 mil m3 (využito cca 80%)

Využití rubaniny V Anglii uložena do moře 
(rozšíření pevniny)

40% rubaniny recyklováno 
(kamenivo do betonu) Beton, zásypy Kamenivo do betonu, přehrady, 

zásypy

Typ ostění  Primární stříkané, sekundární 
monolitické

Segmentové, komory křížení 
jsou NRTM

Prefabrikát na dně tunelu (invert 
segment); stříkaný beton 

(vláknobeton) a kotvy primární 
ostění (typicky 80mm)

Segmentové s těsnícími pásy 
(320mm)

Primární stříkané, sekundární 
nevyztužené monolitické 

(částečně drátkobetonové)

Primární stříkané, sekundární 
monolitické

Jednoplášťové ze stříkaného 
betonu, TH profily, sítě (i za 

TBM)

Betonové segmenty (350mm) 
vyztužené ocelovými a PP 

vlákny s gumovým těsněním
Segmentové 300mm

Železobetonové segmentové 
400mm s těsnícími 
pryžovými pásky

Primární stříkané, sekundární 
monolitické, celoplošná izolace

Primární stříkané, 
sekundární 
monolitické

Začátek přípravy 1964 (1954) 1984 (1957, 1973) 1988 1988 1985 1996 1960
Začátek ražeb 1971 1987 1994 10/2002 1991 1987 2001 1999 1989 1995 1998
Konec ražeb 1991 4/2005 2005 2001 1997 2004 2001 1999 2002

Uvedení do provozu 1988 5/1994 8/2007 2007 2002 1999 8/2007 2002 2003 2001 2006

Poznámky 4 x průvaly vody (až 80m3/min)
navýšení ceny 8x

Požár 1996 - škoda 100 mil. 
USD, 2006 - bankrot investora Poklesy vesnice St Germain, kras Požár TBM

colaps nad TBM (8 x 8m) Bobtnání, značná tektonika nutnost realizace 2 
obchvatových štol (518 a 603m)

Tunel slouží pro úzkokolejný 
vlak, tlačivé horniny

Nutné rozsáhlé odvodňovací 
práce.

kras, dutiny částečně vyplněny 
jílem, kolaps ve střední části

kras, navýšení doby 
ražeb o 3 roky 

(přerušení ražeb 1,5 
roku)



Dlouhé železniční tunely ve výstavbě

Tunel Gotthard Hakkoda Pajares Iyama Vaglia Firenzuola Wienerwald Lainzer Katzenberg Perthus Abdalajis Groene Hart
Země Švýcarsko Japonsko Španělsko Japonsko Itálie Itálie Rakousko Rakousko Německo Španělsko/Francie Španělsko Holandsko
Trať Zurich - Milano Shichinohe - Aomori Leon - Asturias Bologna-Florence Bologna-Florence Vídeň - St. Polten Vídeň - St. Polten Karlsruhe - Basel Figueras - Perpiguan Córdoba - Málaga Amsterdam - Brusel

Délka
57km (celková délka ražených tunelů

a šachet je 153,4 km) 26,5km 24,7km 22,2km 18,7km 15,2km 13,35km 10,6km 9,4 km 8,3 km 7,3 km 7,16km

Uspořádání Dva jednokolejné tunely Dvoukolejný Dva jednokolejné tunely Dvoukolejný Dvoukolejný Dvoukolejný Dva jednokolejné - 10,75km
Jeden dvoukolejný - 2,37km

Dva jednokolejné - 2,3km
Jeden dvoukolejný - 8,3km Dva jednokolejné tunely Dva jednokolejné tunely Dva jednokolejné tunely

Jeden dvoukolejný tunel, koleje 
odděleny přepážkou (0,45m) s 

únikovými dveřmi

Vysokorychlostní Ano Ano - Shinkansen Ano Ano - Shinkansen Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Rychlost
250km/h (osobní doprava)

160km/h (nákladní doprava) 260km/h 300km/h 300km/h 200km/h 200km/h 250km/h 350km/h 250 - 300km/h

Doprava Osobní i nákladn Osobní i nákladn Osobní i nákladn Osobní i nákladn Pouze osobní
Maximální sklon 1% 1% 2,8‰

Tvar profilu Kruhový Podkova Kruhový Podkova Podkova Podkova Kruhový / oválný Oválný Kruhový Kruhový Kruhový Kruhový
Vnitřní průměr/šířka 8,30m 9,50m (plocha výrubu 70m2)  8,50 m 9,5m Světlá plocha 82m2 Světlá plocha 82m2 9,3m  9,4m  8,70 m 8,80 m 13,3m

Vzdálenost propojek 325m vzdálenost únikových východů až
4500m

vzdálenost únikových východů až
5000m 500m 500m 200 m 350m Dveře po 150m

Další bezpečnostní 
opatření

Dvě multifunkční stanice Sedrun a 
Faido umožňují únik. Multifunkční 
stanice také umožňují přejezd vlaků 

mezi tunely.

8km obslužný tunel ve střední 
části s propojkami po 250m

ETCS Level 2

únikové štoly délky 380m až 
1500m

3 nouzové východy a kaverna
pro kontrolu kouře se svislou 

šachtou

Nouzové úniky vzdálené 120 
599m (štoly a šachty). 2 ventilační šachty 4 propojky pro vybavení - 

vzdálenost 1,6km.
3 únikové šachty po 2,3km 

hluboké 39m

Náklady 6,6 mld USD 635 mil USD 1,37 mld USD 415 mil USD 823 mil USD 431 mil USD

Geologie vyvřelé a metamorfované horniny metamorfované horniny Pískovec, břidlice třetihorní a čtvrtohorní sedimenty vápenec, pískovec, štěrk mramor, pískovec, písek Flyš, molasy, značné přítoky 
vody písek, štěrk, pískovec jílovec, slínovec, vápenec, pískovec,

mramor žula, granodiorit, rula, diorit vápenec (60%), mramor, 
křemenec, pískovec písek, jíl, rašelina

Maximální nadloží 2300m 540m 1000m 200m 100m 110m 30m
Délka průzkumných dě 950m přístupový tunel 765m ukloněná štola

NRTM / TBM většina TBM, část NRTM NRTM NRTM NRTM (ADERCO)
Obslužný tunel pomocí TBM

NRTM (ADERCO) NRTM - 2,37km
TBM - 10,75km Vše NRTM TBM TBM TBM TBM

Počet TBM     4 5 1 bez TBM 2 2 2 2 1

Výrobce TBM     Herrenknecht 
2 x Herrenknecht 

Wirth-NFM 
Robbins

Herrenknecht Herrenknecht Herrenknecht 
Robbins - návrh

Mitsubishi - výroba
(TBM vyrobeny ve Španělsku)

Wirth-NFM

Typ TBM Hard rock Hard rock hard rock Hard rock EPB Hard rock Hard rock - možnost průzkumu a 
sanace prostoru před čelem Bentonitový

Pláště TBM (1 či 2) Jeden 1 x dva
3 x jeden Dva Jeden Jeden Dva Dva Jeden

Profil TBM od 8,8m do 9,4m 9,9m - 9,93m - 10,16m 10,695m 11,1m 9,96 m 10m 14,87 m

Nejlepší výkon 40m/den 52m/den; 268m/týden; 
967m/měsíc 34m za den 616m/měsíc

Průměrný výkon 7m za den 16m/den

Doprava rubaniny pásové dopravníky pásové dopravníky (i mimo tunel) pásové dopravníky

Množství rubaniny 13,3 mil. m3 (24 mil tun) 5,3 mil m3 1 mil. m3 (TBM) 2,6 mil. m3 1,3 mil m3

Využití rubaniny
kamenivo do betonu (5,3 mil. tun)

znamená ušetření 100 mil CHF Beton, zásypy Zásypy

Typ ostění  

Primární ostění ze stříkaného betonu 
(20cm a více), sekundární ostění je 

monolitické (30cm a více), zpravidla 
není vyztužené

Stříkané primární ostění Železobetonové segmenty 500mm Stříkané primární ostění
Stříkaný beton, nevyztužené 

monolitické sekundární ostění 60 
90cm.

Stříkaný beton, nevyztužené 
monolitické sekundární ostění 60 

90cm.

Vnější segmentové či 
stříkané, vnitřní monolitické 

nevyztužené

Primární ostění stříkané, 
sekundární ostění 

monolitické, membrána
Segmentové, mocnost ostění 60cm Železobetonové segmenty 

(6+1), 400mm, B40 a B60 

Železobetonové segmenty, 6+1, 
450mm, prstenec 1,5m

Segmentové, šroubované, 
mocnost 600mm, délka 2m, 10ks 

na prstenec

Začátek přípravy 1993 - průzkum
Začátek ražeb 1999 (1996 přístup) 1998 2004 1999 1996 1996 9/2004 2000 2005 07/2005 2002 2001
Konec ražeb 2005 2001 2004 8/2007 2008 2005 2003

Uvedení do provozu 2015 2010 2010 2013 2008 2008 2012 2012 2012

Poznámky
Tlačivé horniny (deformace až 2m), 

odprysky Přítoky vody, bobtnání Značné přítoky vody Značné přítoky vody Zastavení TBM na několik 
měsíců, první TBM v Rak

Část ražena pod stávající 
železnicí

Kras, nejdelší TBM tunel v 
Německu

Největší TBM na světě ve své 
době, plavání tunelu (vztlak



Připravované dlouhé železniční tunely

Tunel Brenner Base Tunnel (BBT) Lyon – Turín Gibraltar Koralm Praha - Beroun Semmering Base Tunnel (SBT) Ceneri Base Tunnel (CBT) Bussoleno
Země Rakousko - Itálie Itálie - Francie Španělsko - Maroko Rakousko Česká republika Rakousko Švýcarsko Itálie - Francie
Trať Mnichov – Verona Lyon – Turín Klagenfurt - Graz Praha - Beroun Gloggnitz - Langenwang Zurich - Milano Lyon – Turín 
Délka 56km 53 km 37,7km 32,8 km 24,7km 22,1km 15,4km 12,5 km

Uspořádání Dva jednokolejné tunely Dva jednokolejné tunely Dva jednokolejné tunely + 
obslužný tunel uprostřed Dva jednokolejné tunely Dva jednokolejné tunely Dva jednokolejné tunely Dva jednokolejné tunely

Vysokorychlostní Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Rychlost 250 km/h 250 km/h 200 km/h 270 km/h 250 km/h
Doprava 80% nákladní, 20% osobní Osobní i nákladní Osobní i nákladní osobní i nákladní

Maximální sklon 1,10% 8.4‰ 2%
Tvar profilu Kruhový Kruhový Kruhový Kruhový Kruhový i podkovový Kruhový Kruhový Kruhový

Vnitřní průměr/šířka 8,00m? 8,40m? 7,7m 8,3m 8,40m?
Vzdálenost propojek 333m 400m 500m 400m 320m 400m
Další bezpečnostní 

opatření
3 multifunkční stanice s 

přístupem na povrch
4 nouzové stanice s přístupem na 

povrch
Paralelní obslužný tunel na celou 

délku
Nouzová stanice uprostřed délky 

tunelu bez přístupu na povrch
Ventilační šachta uprostřed délky, 

bez nouzové stanice
Únikový východ uprostřed,

odbočení v tunelu
Náklady 4,5 mld. EUR 4,2 mld USD 4 - 5 mld EUR 1 mld. USD 1 mld EUR
Geologie rula tlačivé horniny žula, rula, pararula, pískovce vápence, břidlice, basalty rula, orturula

Maximální nadloží 1670m 100m (300m hloubka moře) 1200m 160m 800m
Délka průzkumných děl 54km (štola) průzkumná štola 11 km (štola 8km) 4,3km (štola) - vyražena 1994 - 98 2,7km (štola)

NRTM / TBM TBM TBM 45km, NRTM 21km Většina TBM, částečně NRTM NATM NRTM 67%, TBM 33% TBM
Počet TBM     4 (2 z každé strany)

Výrobce TBM     

Typ TBM Hard rock
Pláště TBM (1 či 2) dva

Profil TBM 9,6m
Nejlepší výkon

Průměrný výkon
Doprava rubaniny 10,2m pásové dopravníky
Množství rubaniny 14,7 mil m3 6,5 mil. m3 2,1 mil m3 2,7 mil m3

Využití rubaniny Očekávána značná recyklace 40% jako kamenivo do betonu 50 tis m3 jako kamenivo do betonu 40% jako kamenivo do betonu

Typ ostění  
Začátek přípravy 1986 cca 1930 1995 2005 1992

Začátek ražeb 2006 (štola) 2010 2010 2007 2011 2007 2010
Konec ražeb 2016 2016 2016

Uvedení do provozu 2020 2016 2018 2020
Poznámky Částečně kras


