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V  Karlsruhe, ležícím na  jihozápadě Německa 

v  blízkosti francouzských hranic, vzniká v  sou-

časnosti rozsáhlý dopravní projekt tzv. měst-

ského tunelu. Jeho smyslem je svedení veš-

keré kolejové dopravy, a  to jak tramvajové, tak 

i  vlakové, do  tunelů, které budou procházet 

pod dvěma hlavními třídami v  celkové délce 

cca 3  km. V  následujících textech je přiblížena 

koncepce technického řešení městských tune-

lů v  Karlsruhe a  podrobněji jsou pak popsá-

ny jednotlivé technologie speciálního zakládání, 

především podzemních stěn, tryskové injektáže, 

klasických pramencových kotev a tzv. GEWI tyčí. 

❚ A major transportation project of a city tunnel is 

currently being realized in Karlsruhe in southwest 

Germany, near the French border. The main point 

is to bring all rail transportation – both railway 

and tramway – into tunnels, going under the 

two main boulevards. The length of the tunnels 

is about 3 km. The article shows the concept of 

a technical solutiont of the city tunnels in Karlsruhe 

and details of the individual special foundation 

technology, in particular that of diaphragm walls, 

jetgrouting, strand anchors and GEWI bars.

Karlsruhe s přibližně 300 tisíci obyvate-

li leží na břehu Rýna na jihozápadě Ně-

mecka a  je třetím největším městem 

ve  spolkové zemi Bádensko-Württem-

bersko, blízko francouzských hranic. 

Sídlí zde významné soudní instituce jako 

Spolkový ústavní soud a Nejvyšší spol-
kový soud pro kriminalitu.

Systém MHD a  hlavně kolejové do-

pravy je v Karlsruhe řešen poněkud od-

lišně, než je běžné v  Čechách. Rych-

lovlaky ICE, TGV a  vlaky DB vyrážející 

na vnitrostátní a mezinárodní trasy jsou 

klasicky odbavovány z hlavního nádraží. 

To ovšem neplatí u příměstských vlako-

vých linek; vlaky, které vyjíždějí do okru-

hu cca 50 km kolem Karlsruhe, jsou při 

vjezdu do města svedeny na koleje běž-

né tramvajové dopravy a dále projíždě-

jí společně s  tramvajemi městem a re-

spektují tramvajové zastávky. Po  prů-

jezdu centra se vlaky opět napojí na ko-

leje vlakové dopravy.

Se zvyšujícím se počtem vlaků zača-

la být situace v  centru Karlsruhe ne-

únosná a  město přistoupilo k  výstav-

bě městského tunelu pro kolejovou 

dopravu (Stadtbahntunnel) (obr.  2). 

Stavba započala v  roce 2010 a  je plá-

novaná do konce roku 2018. 

ZÁKLADNÍ  KONCEPT PROJEKTU

Celá stavba městského tunelu se dě-

lí na dva základní úseky ve tvaru písme-

ne T a  je budována v samotném cent-

ru města pod největšími městskými tří-

dami: ve směru východ – západ pod tří-

dou Kaiserstrasse mezi Durlacher Tor 

a  Mühlburger Tor v  délce cca 2,4  km 
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a ve směru sever – jih pod Karl-Friedrich 

Strasse mezi centrální zastávkou Markt-

platz a Augenstrasse na jihu v délce cca 

1 km. Ve směru východ – západ je tunel 

kompletně ražen metodou TBM, na kol-

mé větvi bude ražen NRTM v  přetla-

ku vzduchu, a to mezi centrální zastáv-

kou Marktplatz a  Ettlinger Tor v  délce 

250 m, zbývající část směrem na jih až 

k Augenstrasse je hloubená. Jednotlivé 

úseky se dále dělí na výjezdové rampy, 

tramvajové zastávky a úseky mezi nimi.

Ve  východo-západní ose jsou vždy 

na  konci tunelu zhotoveny rampy, jež 

přivedou železniční dopravu na povrch. 

Jedna se nachází na východě v Durla-

cher Alle a je dlouhá 430 m, z čehož je 

230  m zhotoveno hloubeným způso-

bem. Na západním konci tunelu se na-

chází cílová šachta tunelu, do níž doje-

de TBM, a v ní bude demontován. Na-

vazující rampa Mühlburger Tor je pak 

dlouhá rovněž 430 m, z čehož je zho-

toveno 150  m hloubeným způsobem. 

Na  jižní větvi se nachází rampa Ettlin-

ger Strasse.

ZÁKLADNÍ  KONSTRUKČNÍ 

ŘEŠENÍ  D ÍLČÍCH PRVKŮ STAVBY 

A  POUŽITÉ TECHNOLOGIE 

SPECIÁLNÍHO ZAKLÁDÁNÍ

Geologické poměry v centru města Ka-

rlsruhe jsou poměrně monotónní. Typic-

ký geologický profil by se dal určit ja-

ko navážky s humusovou složkou moc-

nosti 3 m, dále pak vrstvy středně uleh-

lého až ulehlého štěrkopísku s  velikos-

tí zrna do  100  mm. V  hloubce 10 až 

17 m se mohou objevit lokální „čočky“ 

plastického jílu. Celé město se nachá-

zí na původních štěrkových terasách ře-

ky Rýn, kde mocnosti štěrkových vrs-

tev dosahují stovek metrů. Hladina pod-

zemní vody (HPV) se nachází 3 až 4 m 

pod terénem.

Práce speciálního zakládání na  této 

stavbě se týkaly především všech os-

mi zastávek na  budovaných trasách 

a  hloubeného úseku od  Ettlinger Tor 

směrem na jih včetně všech tří nájezdo-

vých a výjezdových ramp.

Díky zdejším geologickým poměrům 

a  nepřítomnosti nepropustného pod-

loží musí být jednotlivé stavební celky 

dokonale utěsněny proti vodě. Základ-

ní koncept řešení jednotlivých úse-

ků stavby spočívá ve zhotovení ob-

vodového pláště z podzemních stěn 

(PS) nebo štětovnic kotveného v ně-

kolika úrovních pramencovými zem-

ními kotvami. Dno stavební jámy 

je utěsněno tryskovou injektáží (TI), 

která současně rozpíná paty obvo-

dových konstrukcí. Mělce uložené 

vrstvy těsnicí tryskové injektáže jsou 

dále vyztuženy tahovými GEWI tyče-

mi proti vztlaku spodní vody.

Postup výstavby je u  jednotlivých os 

rozdílný. U  osy východ – západ, te-

dy mezi Durlacher Tor a  Mühlburger 

Tor, byly nejprve vybudovány pomo-

cí podzemních stěn jednotlivé zastávky 

a nájezdové rampy. Po dokončení pra-

cí speciálního zakládání byly u  jednot-

livých zastávek zhotoveny stropní že-

lezobetonové konstrukce (cut and co-

ver). Razicí štít TBM vyrazil ze zastávky 

Durlacher Tor, která zároveň sloužila ja-

ko startovací šachta pro montáž TBM. 

Štít v rámci ražby projížděl skrz již vybu-

dované zastávky po trase až do cílové 

šachty na Mühlburger Tor.

U jižní osy byl postup výstavby násle-

dující: velkou část úseku tvoří hloube-

ný tunel, a to od zastávky Ettlinger Tor 

až po  rampu Augartenstraße. Po zho-

tovení prací speciálního zakládání, te-

dy PS, TI a GEWI tyčí, se provedl výkop 

a  budoucí konstrukce tunelu byla do-

vnitř vestavěna. V úseku mezi zastávka-

mi Marktplatz a Ettlinger Tor bylo štěr-

kopískové základové prostředí zmono-

litněno pomocí chemické injektáže; zde 

bude v roce 2016 probíhat ražba tunelu 

NRTM v přetlaku vzduchu.

ZHOTOVITELÉ PROJEKTU

Soutěž na  výstavbu městského želez-

ničního tunelu byla vypsána v roce 2009 

a koncem roku 2009 bylo městským in-

vestorem (KASIG) vybráno jako vítězné 

sdružení firem Alpine Bau Deutschland 

AG, GSB GmbH, Alpine Bemo Tunne-

lling GmbH a FCC Construction. Hod-

nota kontraktu činila tehdy cca 300 mil. 

eur. Po  insolvenci Alpine Bau Deutsch-

land AG a  GSB GmbH v  polovině ro-

ku 2013 převzala realizaci do své režie 

společnost Bemo Tunnelling GmbH, jež 

Obr. 1 Zastávka/startovací šachta TBM – 

Durlacher Tor ❚ Fig. 1 Stop/manhole TBM 

– Durlacher Tor

Obr. 2 Centrum Karlsruhe s vyznačením 

nově budovaného městského tunelu 

(Stadtbahntunnel) ❚ Fig. 2 Centre of 

Karlsruhe with the new tunnel marked in
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patří od léta roku 2013 do skupiny Me-

trostav, a. s. 

Práce speciálního zakládání na  této 

stavbě prováděla přímo firma Bemo 

Tunnelling GmbH, dále firma Stump 

GmbH a  firma Zakládání staveb, a. s., 

největší dodavatel v tomto oboru na tu-

zemském trhu. 

Realizace hrubé stavby městského 

železničního tunelu by měla být dokon-

čena koncem roku 2017. Celkové ná-

klady projektu se dnes pohybují kolem 

600 mil. eur.

PODZEMNÍ  A   TĚSNICÍ  STĚNY 

Podzemní stěny byly realizovány v mís-

tech zastávek, ramp a  hloubených tu-

nelů. Jejich tloušťky byly v  rozsahu 0,8 

až 1,2 m a hloubky 12 až 27 m. Délka 

lamel PS byla přesně dána projektem. 

Těžba probíhala klasicky na dvě bento-

nitové suspenze. Jedna byla určena pro 

výkop a druhá pro betonáž. Pro kontro-

lu svislosti těžby PS byl z každé lamely 

zpracován protokol na  základě měření 

monitoringu Jean Lutz.

Pro úseky budoucích hloubených tu-

nelů byly navrženy kotvené podzem-

Obr. 3a, b Ettlinger Strasse: realizace podzemních stěn ❚ 

Fig. 3a, b Ettlinger Strasse: constructing the diaphragm walls

Obr. 4 Příčný řez hloubeným úsekem na Ettlinger Strasse – rozpíraná 

část, podzemní stěny jsou těsněné v patě vrstvou z tryskové 

injektáže ❚ Fig. 4 Cross section of the cut and cover part in the 

Ettlinger Strasse – strutting part, diaphragm walls are being sealed at 

the bottom by the layer of the jetgrouting

Obr. 5 Těsnění dna stavební jámy hloubeného tunelu pomocí TI 

– hloubený tunel Ettlinger Strasse ❚ Fig. 5 Packing of the excavation 

pit of the cut and cover tunnel by jetgrouting – cut and cover tunnel 

Ettlinger Strasse

Obr. 6 Podélný řez cílovou šachtou TBM na Mühlburger Tor zhotovenou 

v PS, před šachtou byl vytvořen monoblok z TI pro bezpečný vjezd štítu 

TBM, vlastní dno šachty je rozepřeno a utěsněno TI s osazenými GEWI 

tyčemi ❚ Fig. 6 Longitudinal section of the TBM target station on 

Mühlburger Tor made in DW, in front of the pit there was created a 

jetgrouting monoblock for safe entrance of TBM machine, the bottom of 

the pit itself is braced and packed by jetgrouting with GEWI bars

3a 3b
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ní stěny. Armokoše byly osazeny ocelo-

vými průchodkami v jedné úrovni, resp. 

ve  dvou. Ihned po  dokončení betoná-

že podzemních stěn byly do hlavy lamel 

osazeny HEB profily, které byly později, 

během zemních prací, osazeny výdře-

vou. Zemní práce byly potom provádě-

ny v otevřeném výkopu.

Pro objekty stanic byl navržen ji-

ný postup těžby. Nejprve byla odtěže-

na pouze zemina do úrovně budoucího 

stropu, proveden železobetonový strop 

a  teprve potom vytěžena zbývající ze-

mina z prostoru stanice. V hlavě armo-

košů byla proto osazena startovací vý-

ztuž pro budoucí stropní konstrukci. 

Na  jednotlivých prutech startovací vý-

ztuže byly závity. Tento detail bylo sa-

mozřejmě nutné před zahájením beto-

náže důsledně ochránit před jakýmkoliv 

poškozením a byl zároveň kladen důraz 

na  přesné výškové i  polohové umístě-

ní armokoše. Před zahájením zemních 

prací byly za  rubovou stranu PS osa-

zeny štětovnice, případně HEB profily, 

které zajišťovaly okolní terén.

TECHNOLOGIE TRYSKOVÉ 

INJEKTÁŽE

Technologie tryskové injektáže mě-

la za  úkol především utěsnit dno me-

zi podzemními nebo štětovými stěnami, 

a to v místě zastávek, cílové a startova-

cí šachty, vjezdových ramp a samozřej-

mě u hloubených tunelů. Rozšířené vy-

užití měla tato technologie např. v těsné 

blízkosti cílové šachty TBM na zastávce 

Mühlburger Tor. Zde bylo nutné zhotovit 

monoblok z TI o rozměrech 13,5 × 13,5 

× 13,5 m s horní hranou 1 až 3 m pod 

stávajícím terénem. Jednalo se o 26 ks 

sloupů TI ∅ 3,7  m a  7  ks sloupů TI 

∅ 2,6 m. Monoblok z TI slouží k zajištění 

stability terénu na povrchu v poslední fá-

zi ražby TBM před vstupem stroje do cí-

lové šachty z PS. V tomto místě se razi-

cí štít, resp. jeho horní hrana, nacházel 

v kritické vzdálenosti 4 m od stávajícího 

terénu. Po  zhotovení celého monoblo-

ku následovaly kontrolní jádrové převrty. 

TĚSNĚNÍ  DNA STAVEBNÍCH JAM 

POMOCÍ  T I

V rámci celé stavby je kladen velký dů-

raz na  těsnost konstrukcí. U  obvodo-

vých stěn je povolen maximální přítok 

1  l/s na  1  000 m², dnem pak 1,5 l/s 

na 1 000 m². U obvodových stěn nebý-

vá s těsností takový problém. Pokud se 

přeci jenom problém objeví, je sanace 

netěsnosti relativně jednoduchá a oka-

mžitě proveditelná. Horší je to u  dna 

zhotoveného z TI. V případě zjištění ne-

těsnosti a většího přítoku vody do sta-

vební jámy, než bylo povolené, je velmi 

obtížné určit poruchu ve dně a celý úsek 

se musí mnohdy utěsnit znovu.

Stanovení průměru sloupů TI před-

cházel rozsáhlý pokus, kde byly zkou-

Obr. 7 Příčný řez křížení automobilového 

tunelu s nově budovaným tramvajovým 

tunelem mezi zastávkami na Ettlinger Tor. 

Přechod mezi konstrukcí starého tunelu a nově 

vybudovanými PS zajišťují statické sloupy TI 

v kombinaci s vyztužením z GEWI tyčí, dno 

těsněno vrstvou z TI s GEWI tyčemi proti 

vztlaku podzemní vody ❚ Fig. 7 Cross 

section of the crossing of a tunnel for cars and 

the newly built tunnel for trams between the 

stops at Ettlinger Tor. Transition between the 

construction of the new tunnel and newly built 

UW is ensured by columns of the jetgrouting in 

combination with stiffening by the GEWI bars, 

the bottom is packed by the jetgrouting layer 

with GEWI bars against the underground water 

pressure

5 76
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Obr. 8 Pohled na Ettlinger Strasse ❚ Fig. 8 View of the Ettlinger 

Strasse 

Obr. 9 Provádění tahových GEWI tyčí na hloubeném úseku Ettlinger 

Strasse ❚ Fig. 9 Installation of the tensile GEWI bars on the cut and 

cover part of the Ettlinger Strasse

Obr. 10 Příčný řez vjezdovou rampou na Durlacher Alle ❚ 

Fig. 10 Cross section of the Durlacher Alle access ramp

Obr. 11 Kotvené podzemní stěny na cílové šachtě 

Mühlburger Tor ❚ Fig. 11 Anchored diaphragm wall 

on the target shaft Mühlburger Tor

Obr. 12 Cílová šachta Mühlburger Tor po úspěšném výjezdu razicího 

štítu TBM ❚ Fig. 12 Target station Mühlburger Tor after the moment 

of successful departure of shield boring machine

98 9
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šeny sloupy TI na  ∅ 3,7  m. Tyto zku-

šební sloupy se vyhotovily v hloubkách, 

kde se v budoucnu měla nacházet těs-

nicí vrstva z  TI. Průměry zkušebních 

sloupů se ověřovaly akustickou me-

todou a  metodou otěru barvy z  oce-

lových tyčí. Dále se odebírala jádra 

ze sloupů TI ve  třech vzdálenostech 

od  středu sloupu. Jádro se kontrolo-

valo vizuálně, zda je kompaktní, a  dá-

le se zkoušelo na pevnost v tlaku. Pev-

nosti jádra dosahovaly 6,5 až 40 MPa. 

Aby bylo dosaženo co nejlepší těsnosti 

dna, byla TI zhotovena dále popsaným 

způsobem.

ZVOLENÍ  ZÁKLADNÍHO RASTRU 

ZÁVRTNÝCH BODŮ

Základním klíčem k úspěchu je správně 

zvolený rastr už v  rámci projektu. Pro-

blematiku si můžeme vysvětlit na  kon-

krétním případu. Těsnění dna zastáv-

ky Ettlinger Tor pomocí TI je v hloubce 

23 m od terénu, sloupy TI mají ∅ 3,7 m. 

Podle normy se počítá s vertikálním od-

klonem vrtu 1  %, což je v  našem pří-

padě 230 mm, dále se zohledňuje ne-

přesnost závrtného bodu 50 mm. Ještě 

před zhotovením TI se tedy počítá s ne-

přesností 280 mm na patě vrtu. Vezme 

se trojúhelník jako spoj tří závrtných bo-

dů. V každém bodu se vynese maximál-

ní projektovaná odchylka 280 mm, a to 

v  tom nejnepříznivějším případu, který 

by mohl nastat, tedy ve směru od stře-

du trojúhelníku. Vynesené kružnice se 

musí minimálně dotýkat. Výsledkem je 

základní rastr 2,3 × 2,76 m.

KONTROLA KVALITY PŘI 

ZHOTOVENÍ  T I

Při samotném zhotovení TI se kvali-

ta a  přesnost prací kontroluje pomocí 

monitoringu Jean Lutz LT3 v kombina-

ci s digitálním inklinometrem Tigor. Ten 

je schopen určit směr a polohu vrtu vůči 

světovým stranám a je osazen ve vrtné 

koloně tyčí hned za monitorem, ve kte-

rém jsou umístěny trysky. Před začát-

kem každého vrtu se nastaví referenč-

ní směr na sever. Dále se pak při vrtání 

každých 5 m měří poloha Tigoru v zemi. 

Poslední měření se provádí 0,5 m před 

plánovanou hloubkou vrtu. Po ukončení 

TI a vytažení vrtných tyčí zpátky na po-

vrch se stáhnou data na kartu a výsled-

kem je protokol, kde je zaznamenán 

směr vrtu, včetně odchylek vůči světo-

vým stranám. Jelikož byl na začátku Ti-

gor orientován na sever, není problém si 

vyhodnotit, kde se nachází vytryskaný 

sloup oproti projektu. Dále pak monito-

ring Jean Lutz vyhodnotí celý průběh TI.

VYHODNOCENÍ  KVALITY T I

Po uzavření stavebního celku se na zá-

kladě zaznamenaných dat z  monito-

ringu udělá celková analýza přesnos-

ti vrtání a kvality prací. Jednotlivé slou-

py TI se vynesou v kreslicím programu 

na  základě údajů z  Tigoru. Sloupy se 

vynášejí o průměru 3,5 m, i když pro-

jekt počítá se sloupy 3,7 m! Z důvodu 

možnosti nepřesnosti závrtného bodu 

odečteme 50  mm na  každou stranu. 

Dále se předpokládá, že sloup nedo-

sáhl plného průměru a odečte se opět 

50 mm na každou stranu. Po vynese-

ní dat se objeví místa, kde je pravdě-

podobně TI netěsná. V těchto místech 

se provádějí kontrolní převrty a tryskají 

se další sloupy TI. Vzhledem k tomu, že 

je těžké přesně cílit vrtem do  možné-

ho místa poruchy, provádí se kontrolní 

převrt o 500  mm hlouběji. Celé místo 

se podtryská a  celý sloup je přetažen 

o 500 mm výš, takže dojde i k nadtrys-

kání a  sanaci možné poruchy. V  pro-

blematických místech se udělá kont-

rolní jádrový vrt, aby byla ověřena kva-

lita i vizuálně. Jádro se následně zkou-

ší na pevnost v tlaku, kde min. požada-

vek je pevnost 7 MPa. U velkých úseků 

jsou stavební celky rozděleny příčnými 

těsnicími přepážkami na  menší celky. 

V  úseku PS jsou přepážky zhotoveny 

ze Soliduru (jílocementu) a v úseku ště-

tových stěn ze štětovnic.

TECHNOLOGIE GEWI  TYČÍ

GEWI tyče slouží jako tahové prv-

ky proti vztlaku podzemní vody. Jed-

ná se o  svislé prvky, osazované zde 

zpravidla v  rastru 2,2 ×  2,5  m, které 

jsou ukotveny v dříve zhotoveném blo-

ku TI. Systém vrtání a  injektáže je to-

tožný jako u pramencových kotev. Ce-

lý vrt je pažen na celou délku. Nejdel-

ší prvky měly hloubku vrtu 38 m a osa-

zovala se do nich GEWI tyč ∅ 50 mm 

a délky 24 m. Od terénu po horní hra-

nu TI je hluché vrtání, GEWI tyč se 

vždy osazuje od  horní hrany TI a  in-

jektuje se na  celou svoji délku včetně 

spoje s TI. V  rámci jednotlivých úseků 

je vždy 6 % tyčí zkušebních – 3 % se 

zkouší na plášťové tření a 3 % se zkou-

ší na spoji tyče s TI. Na zkušební GEWI 

se používají tyče ∅ 63 mm. 
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TECHNOLOGIE ZEMNÍCH 

PRAMENCOVÝCH KOTEV

Pramencové kotvy se používaly ke kot-

vení podzemních a  štětových stěn, 

v  oblasti ramp a  u  hloubených tune-

lů. Použité kotvy byly semipermanent-

ní, což v Německu znamená kotvy s ži-

votností pět let. Semipermanentní kot-

va se skládá z kořenové části, která je 

bez ochrany, a dále pak z volné délky, 

kde jsou jednotlivé pramence namazá-

ny vazelínou v ochranném PVC pouz-

dru. Samotné zhlaví kotvy je na délku 

1,5 m osazeno ochrannou PVC chrá-

ničkou ∅  80 až 100  mm v  závislosti 

na počtu pramenců. V horní a spodní 

části je tato chránička vyplněna pěnou. 

Prostřední část je vyplněna speciálním 

plastickým cementem. Úsek s cemen-

tem slouží mimo jiné k  upnutí endpa-

ckeru u kotev osazených pod HPV. Dá-

le jsou klasicky volné pramence s pře-

sahem 1,3 m pro napnutí kotvy.

Kotvy se na stavbě vrtaly na vodní vý-

plach čerpadly NB 32, která dávají vý-

kon až 500  l/min. Voda na výplach se 

nejčastěji používala z vyvrtaných studní 

přímo na stavbě a dále byla recyklová-

na tak, že voda vytékající z vrtu byla jí-

mána do zemních jímek a následně po-

užita na  vodní výplach. Kotvy byly vr-

tány duplexovým způsobem na  celou 

délku vrtu. Po  dosažení požadované 

hloubky se do vrtu přes tyče načerpa-

la zálivková směs. Poté došlo k  vyta-

žení tyčí a následně byla osazena kot-

va do  pažnic vyplněných zálivkou. Při 

odpažování docházelo k  injektáži celé 

kolony pažnic po 1,5 m etážích na ce-

lou délku kořenové části. Tlak injektáže 

byl 15 bar. Injektáž se prováděla za po-

moci speciálně vyrobeného obturáto-

ru, který se upínal do pažnicového pře-

chodu na vrtné hlavě. Po odpažení byla 

tedy kotva rovnou i zainjektována. Díky 

injektáži přes kolonu pažnic odpadalo 

použití PVC injekčních trubek a mohly 

být použity pažnice ∅ 133 mm. Napí-

nání kotev probíhalo klasicky po sedmi 

dnech po osazení kotvy.

Při vrtání kotev pod HPV byl nasazen 

na spodní část lafety bohrpacker, kte-

rý zamezil propojení vody za konstruk-

cí se stavební jámou a pronikání štěr-

kopísku do stavební jámy. Díky přetla-

ku vody na počvě vrtu a pronikání štěr-

kopísku do pažnic se vrtalo na ztrace-

nou korunku. Další postup vrtání byl 

totožný, pouze před vytažením posled-

ní pažnice z průchodky při odpažova-

ní došlo k  injektáži cementové smě-

si hned za rub PS nebo štětové stěny. 

Poté se rychle odpažilo a místo zvod-

nělého štěrku začala vytékat cemento-

vá směs do stavební jámy. 

KONTROLA TĚSNOSTI 

JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ

Po  dokončení stavebního celku, tedy 

PS, těsnicí vrstvy z TI, tahových GEWI 

tyčí a  těsnicích přepážek, byla pro-

váděna celková zkouška těsnosti díl-

čích úseků. V  prostoru stavební jámy 

se z terénu zhotoví vrtané studny a vr-

ty určené k  odečtu hladiny vody. Vrty 

pro odečet hladiny se zhotoví i vně sta-

vební jámy.

Do studní se osadí čerpadla a do vr-

tů pro odečet hladiny se osadí teplotní 

senzory do dvou úrovní. První je osa-

zen 0,5 m a druhý 1,5 m nad horní hra-

nu TI. Nejprve se vyčerpá voda na po-

žadovanou úroveň a  poté se udržu-

je stálá hladina po dobu 12 h na jedné 

úrovni. Z naměřených hodnot se určí, 

zda jsou konstrukce těsné.

Díky hydratačnímu teplu, které vzni-

ká tvrdnutím TI v zemi, dosahuje teplo-

ta vody uvnitř stavební konstrukce cca 

30 °C. Okolní podzemní voda má tep-

lotu cca 15 °C. Pokud by tedy zkouška 

vykázala netěsnosti TI, dá se na zákla-

dě naměřených rozdílů teplot orientač-

ně určit, kudy voda do prostoru úseku 

přitéká a zda jde o přítok dnem nebo 

obvodovou konstrukcí.

ZÁVĚR

Městský tunel v Karlsruhe je velice ná-

ročný a složitý projekt nejen z hlediska 

speciálního zakládání, ale i všech nava-

zujících prací. Práce probíhají ve  stís-

něných poměrech v  centru města 

za plného provozu povrchové dopra-

vy i  tramvajových linek. Přeložky silnic 

a  kolejí pro MHD jsou takřka na  den-

ním pořádku. S tím souvisí i časté stě-

hování zařízení stavenišť jednotlivých 

technologií.

Z  hlediska firmy Zakládání staveb, 

a.  s., přinesla stavba hodně nových 

po znatků v  oblasti speciálního zaklá-

dání, nejvíce pak u technologie trysko-

vé injektáže při vyhodnocování kvali-

ty provedených prací pomocí monito-

ringu Jean Lutz s digitálním inklinome-

trem Tigor a  zpětné kontroly těsnosti 

stavebních celků

Ing. Radek Obst

Zakládání staveb, a. s.

Ing. Jan Blažek

Zakládání staveb, a. s.

Fotografie: Libor Štěrba pro Zakládání staveb, 

a. s., a internet 

Podrobný článek o výstavbě metra v Karlsruhe 

vyšel v časopise Zakládání 3/2015. Redakce 

děkuje Ing. Liboru Štěrbovi za redakční úpravu 

pro Beton TKS.
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Obr. 13 Vizualizace: a) řešení centrální 

stanice Marktplatz, b) řešení stanice Ettlinger 

Strasse ❚ Fig. 13 Visual representation: 

a) arrangement of the central station 

Marktplatz, b) arrangement of the station 

Ettlinger Strasse
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