
62

25. ročník - č. 4/2016

Obr. 2 Skála Harras s Körnerovým křížem a tunelem. Heliocolorkarte von
Ottmar Zieher, München. 1911. [sbírka autorů]
Na pohlednici je jižní portál od železniční stanice Braunsdorf-Lichtenwalde. Po
sesuvu v r. 1913 byla podoba portálu výrazně změněna. Kříž na vrcholu skály
byl vztyčen na památku básníka Theodora Körnera, který padl r. 1813 v osvo-
bozenecké válce s Napoleonem.
Fig. 2 Harras Rock with Körner’s crucifix and a tunnel. Heliocolorkarte von
Ottmar Zieher, München. 1911. [authors’ collection]
The picture card shows the southern portal from Braunsdorf-Lichtenwalde rail-
way station. The appearance of the portal was significantly changed after
a landslide in 1913. The crucifix at the top of the rock was erected in memory
of Theodor Körner, a poet who fell in a liberation war with Napoleon in 1813.

Encyklopedie Wikipedia uvádí jako zajímavost to, že jméno
Schlossberg nese v SRN celkem 12 tunelů (z nich 5 železničních, 
6 silničních a 1 podchod), 2 tunely v Rakousku a 1 tunel ve
Švýcarsku. [1, 2]

TUNEL HARRAS

Jednokolejný krátký tunel (délky 85,8 m) na traťovém úseku
Niederwisa – Hainichen ve spolkové zemi Sasko, prorážející báj-
nou skálu Harras nad řekou Zschopau – obr. 2. Ke skále se váže
legenda o rytíři z Harrasu, obdobná (i když mladší) té o Horymírovi
se Šemíkem na pražském Vyšehradu.

Stavba trati byla zahájena r. 1867, tunel byl otevřen 1. 3. 1869.
V německé železniční komunitě je známý především ve spojitosti
s velkým železničním neštěstím. Dne 14. 12. 1913 pozdě večer,
během zimní bouře, zavalilo trať na jižním portálu cca 100 m3

POHLEDNICE S TUNELY V SRN 
PICTURE POST CARDS OF TUNNELS IN THE FRG

Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB 
FROM THE HISTORY OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS 

Obr. 1 Zřícenina Frankensteinu ve Falci. 9424 Postkarten-Verlag H.
Schmidt, Kaiserslautern Kaiserst. 15. 1925(?).[sbírka autorů]
Na pohlednici je východní, v současnosti památkově chráněný, portál tunelu od
železniční stanice Weidenthal. Obdobně historizující charakter je typický i pro
další portály tunelů na Ludwigsbahn.
Fig. 1 Frankenstein castle ruins in the Palatinate. 9424 Postkarten-Verlag H.
Schmidt, Kaiserslautern Kaiserst. 15. 1925(?).[authors’ collection]
The picture card shows the eastern, currently listed, portal of the tunnel from
Weidenthal railway station. Similarly historicising character is typical even for
other tunnel portals on Ludwigsbahn track. 

This part of the series introduces the total of seven picture post-
cards showing tunnels in the Federal Republic of Germany. All of the
presented tunnels are designed for rail-bound vehicles – mostly for
standard railway tracks, two of them are for rack railways and one for
an urban tramway track. Some localities which the presented tunnels
are found in are associated with local legends and tales. At least two
of the presented tunnels are connected with major railway accidents.
Some of these tunnels are characterised by special primacies. Two
tunnels have been out of operating service for a longer time.   

V dnešním dílu seriálu se představuje celkem sedm pohlednic
s tunely ve Spolkové republice Německo. Všechny z prezentova-
ných tunelů jsou určeny pro kolejová vozidla – převážně pro stan-
dardní železnici, dva z nich jsou horské ozubnicové, jeden pro
městskou tramvajovou dráhu. K některým lokalitám, ve kterých se
prezentované tunely nacházejí, se vážou místní legendy a pověsti.
Nejméně dva z předvedených tunelů jsou spojeny s velkými želez-
ničními neštěstími. Některé z těchto tunelů se vyznačují rovněž
charakteristickými prvenstvími. Dva tunely už po delší dobu pro-
vozu neslouží.

TUNEL SCHLOSSBERG (PFALZ)

Jedná se o jeden ze 12 železničních tunelů na Ludwigsbahn ve
spolkové zemi Porýní-Falc. Tunel Schlossberg se nachází na traťo-
vém úseku Hochspeyer – Lambrecht. V délce 208 m protíná seve-
rovýchodní část Schlossbergu (česky Hradního vrchu) se zříceni-
nou hradu Frankenstein (obr. 1).

Tunel byl stavěn od r. 1845, jako jednokolejný byl otevřen
v r. 1849 a v r. 1856 byl zdvoukolejněn. V r. 1960 byl jeho 
profil upraven pro elektrickou trakci a v r. 2014 proběhla zatím jeho
poslední rekonstrukce.
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Obr. 3 Altenbeken, tunel – vjezd. No. 1 Carl H. OdemarMagdeburg. 1918.
[sbírka autorů]
Na pohlednici je v hlubokém zářezu vidět západní portál tunelu.
Fig. 3 Altenbeken  tunnel – entrance. No. 1 Carl H. OdemarMagdeburg.
1918. [authors’ collection]
The picture card shows the western portal in a deep open cut.

Obr. 5 Romantické údolí Höllental v jižním Schwarzwaldu. Hersteller und
Verlag Schöning & Co., Lübeck. Okolo 1960(?). [sbírka autorů]
V centrální části pohlednice se nachází 36 m vysoký a 224 m dlouhý železniční
viadukt „Ravena“ a před ním, na jeho jižním přístupu, krátký jednokolejný
tunel „Ravena“.
Název lokalitě (Höllental – česky Pekelné údolí) údajně dali francouzští vojáci,
kteří tudy v r. 1796 ustupovali do Francie.
Fig. 5 Höllental, a romantic valley in southern Schwarzwald. Hersteller und
Verlag Schöning & Co., Lübeck. Around 1960(?). [authors’ collection]
The 36m high and 224m long “Ravena” railway viaduct with the “Ravena”
short single-track tunnel before it, on the southern approach to it, is in the cent-
ral part of the picture postcard.   
The locality was reputedly given its name (Höllental – Hell Valley in English)
by French soldiers retreating in 1796 to France. 

Obr. 4 Bismarckův tunel u Rübelandu. Harz – ozubnicová dráha
Blankenburg – Rübeland – Tanne. Oficiální pohlednice č. 6. Verlag von Rud.
Stolle, Bad Harzburg. 1910. [sbírka autorů]
Pohlednice zobrazuje původní severovýchodní portál tunelu. Na portálu, nad
záklenkem, se zde nacházela pamětní deska a nad ní busta Otto v. Bismarcka.
Fig. 4 Bismarck tunnel at Rübeland. Harz – Blankenburg – Rübeland –
Tanne rack railway. Official picture postcard No. 6. Verlag von Rud. Stolle,
Bad Harzburg. 1910. [authors’ collection]
The picture postcard shows the original north-eastern portal of the tunnel.
A memorial plate with Otto v. Bismarck bust above it used to be on the portal,
above the discharging arch. 

horniny. Do sesuvu najel osobní vlak – tragédie si vyžádala 10 mrt-
vých a 53 zraněných. [3]

TUNNEL REHBERG

Dvoukolejný železniční tunel Rehberg, dlouhý 1918 m, se nachá-
zí na trati z Altenbekenu do Bad Driburg-Langenland, pod
Eggegebirge (cca 464 m n. m.) na okraji Teutoburského lesa – 
obr. 3. Tato část trati, zvaná též Eggebahn, se nachází ve spolkové
zemi Severní Porýní-Vestfálsko.

Stavba tunelu byla zahájena 10. 9. 1861 a postupovala ražbou jak
z obou portálů, tak i ze tří mezilehlých šachet hlubokých 30 až
92 m. Realizace se potýkala s velmi těžkými přírodními poměry –
v hoře byly zastiženy četné kaverny a stavbu přerušovaly velké pří-
toky vody s vydatností až 500 l/hod. Práci narušily čtyři velké záva-
ly – zahynuli při nich celkem tři pracovníci. Tunel byl uveden do
provozu 1. 10. 1864 a s ohledem na překonávání geologických pře-
kážek vzrostly náklady na stavbu oproti předpokladům cca 3x, a to
až na konečných 788 872 tolarů.

V neděli 23. 7. 1905, po vydatných deštích, se v místě starého
závalu zřítila obezdívka tunelu v délce cca 20 m. Do havárie vzá-
pětí najel vlak a následkem byl 1 mrtvý a 12 zraněných. Vzhledem
k celkově špatnému stavu tunelu bylo poté opravováno a zesíleno
352 m obezdívky. Při těchto pracích byli při průtrži vody 19. 1.
1906 usmrceni tři tuneláři. Pro značnou náročnost se na opravách
podíleli i barabové povolaní z Itálie.

V r. 1971 byla železniční trať elektrifikována. V letech 1976–
1977 byl tunel opravován, především pro zlepšení funkce odvodně-
ní. Další rozsáhlá rekonstrukce proběhla v letech 1984–1987 –
cihelná obezdívka byla nahrazena v dl. 160 m betonem a v hoře
detekované kaverny (velikosti až přes 10 m) byly vybetonovány.
Odhadované náklady na tuto rekonstrukci v částce 4,5 mil. DM
byly překročeny trojnásobně až na 12,5 mil. DM. Zatím poslední
renovace tunelu se uskutečnila v r. 2013. Byl při ní vyměněn želez-
niční spodek, zřízeny únikové cesty a nouzové osvětlení, opravena
kanalizace, to vše za 12 mil. €.

Stejné jméno – Rehberg – nese železniční tunel dl. 602 m, dokon-
čený v nedávné době (2010–2013) u Goldisthalu na Neue
Bahnstrecke Ebensfeld – Erfurt na opačném konci SRN. [4]

BISMARCKŮV TUNEL

Poměrně krátký jednokolejný železniční tunel délky 187 m na
ozubnicové trati Rübelandbahn mezi Rübelandem a Hüttenrode
v okrese Harz ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko – obr. 4. 
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Obr. 7 Pohled na tunelovou dráhu pod Sprévou v Treptowě u Berlína,
v hloubce 15 m pod Sprévou, délka 450 m, jízdní doba 2 minuty.?? 1906 
[sbírka autorů]
Na pohlednici vyniká – v poměru s projíždějící tramvají minimalizovaný – prů-
jezdný profil tunelu.
Fig. 7 A view of the tunnel route under the Spree River in Treptov near
Berlin, at the depth of 15m under the Spree, 450m long, journey time of 
2 minutes.?? [authors’ collection]
The clearance profile dominates in the picture postcard – the tunnel clearance
profile is minimised in proportion to the tramway passing through.  

podvodní tunel v Německu. Délka tunelu činila 454 m (s rampami
potom 582 m), se (světlou?) šířkou kruhového profilu 3,76 m (obr.
7) a v nejhlubším místě se tunel nacházel 12 m pode dnem Sprévy.

Dne 15. 2. 1932 byla tramvajová doprava zastavena, poněvadž
byly v ostění zjištěny trhliny s průsaky vody. Během LOH 1936 byl
tunel znovu otevřen, ale jen pro chodce. Za 2. světové války byl
v severní části tunelu zřízen kryt pro obyvatelstvo – jeho jižní část
(s porušeným a prosakujícím ostěním) byla od krytu oddělena beto-
novými stěnami.

Po několika pokusech o opětné otevření po válce byly nakonec
rampy zasypány a dosud existující tunel je dnes zaplavený vodou. [9]

doc. Ing. Vladislav HORÁK, CSc., 
Ing. Richard SVOBODA, Ph.D.

Poděkování: Příspěvek byl vypracován s finanční pomocí EU
„OP Výzkum a vývoj pro inovace“, projekt reg. č. CZ.1.05/
2.1.00/03.0097, v rámci činnosti regionálního centra AdMaS
„Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie“ a pro-
gramu Centra kompetence Technologické agentury České republiky
(TAČR) v rámci projektu Centrum pro efektivní a udržitelnou
dopravní infrastrukturu (CESTI), číslo projektu TE01020168.

Obr. 6 Wendelsteinská dráha. Wilh. Knarr Phot. Rosenheim. 1915. [sbírka
autorů]
S vysokou pravděpodobností je na pohlednici patrný výjezd z tunelu T4 
(dl. 30 m) směrem k nejkratšímu z tunelů T5 (dl. 16 m). Tunely nejsou opatřené ostěním.
Fig. 6 Wendelstein railway. Wilh. Knarr Phot. Rosenheim. 1915. [authors‘
collection]
It is highly probable that there is the exit from the T4 tunnel (30m long) in the
direction of the T5 tunnel (the shortest of the tunnels, 16m long) in the picture.
The tunnels are not provided with a lining.   

Ražba byla zahájena v r. 1884 a tunel byl proražen k 1. 4. 1885,
a to právě na narozeniny Otto v. Bismarcka.

V r. 1931 byl, po dokončení nové větve trati, tunel již jako nepo-
třebný vyřazený z provozu a zazděný. Opuštěný a přiměřeně zchát-
ralý tak zůstává dodnes. [5]

HÖLLENTALSKÁ DRÁHA – TUNEL RAVENA

Höllentalskou dráhou se nazývá železniční trať v jižním
Schwarzwaldu, z Freiburgu přes Höllental do Dona ue schingenu, ve
spolkové zemi Badensko-Würtembersko. Je převážně jednokolejná
a je považovaná za nejstrmější hlavní trať v SRN.

Výstavba trati probíhala, s přestávkami, od r. 1882 do otevření
20. 8. 1901. Na trase se nachází 15 tunelů o délce od 15 m do 535 m
– jejich celková délka pak činí 2 901 m.

Na pohlednici (obr. 5) je nejužší místo dráhy – Höllental, s dru-
hým nejkratším tunelem dráhy, který byl pojmenovaný „Ravena“.
Tunel byl původně dlouhý 85 m, ale po rekonstrukci navazujícího
viaduktu „Ravena“ byl v r. 1927 zkrácen na pouhých 47 m. [6, 7] 

DRÁHA NA WENDELSTEIN

Jednokolejná elektrická úzkorozchodná ozubnicová dráha
z Brannenburgu na Wendelstein ve Vápencových alpách
(Kalkalpen) v Horním Bavorsku. Dnes je jednou z pouhých čtyř
dosud provozovaných ozubnicových drah v SRN a jako taková je
předmětem památkové ochrany.

Stavba byla zahájena 29. 3. 1910 a slavnostně otevřena 25. 5.
1912. Práce byla dílem dělníků hlavně z Itálie a z Chorvatska.

Železnice je vedená převážně po východní straně hory
Wendelstein a původně byla dlouhá 9,95 km. Dnes má délku
7,66 km a překonává výškový rozdíl 1217,27 m. Na trase je 7 tune-
lů (a 8 galerií) – obr. 6. Tunely jsou dlouhé od 16 m do 119 m – cel-
kem se jejich délka rovná 324 m. [8]

Roku 1922 vykolejil vlak v galerii Raindlerkessel se zraněním
více než 30 cestujících.

TUNEL PODZEMNÍ TRAMVAJE POD ŘEKOU SPRÉVOU
V TREPTOW

Tunel se nachází pod řekou Sprévou a spojoval Stralau (na seve-
ru) se zábavním parkem v Alt-Treptow v Berlíně (na jihu).

Byl stavěn v letech 1895 až 1899 s nasazením razicího (pneuma-
tického?) štítu. Jde o vůbec první štítovaný a současně i první 
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ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES
CZECH TUNNELLING ASSOCIATION ITA-AITES REPORTS

www.ita-aites.cz

Stuttgart 21 je projekt, který řeší přestavbu stuttgartského želez-
ničního uzlu (především změnu hlavního nádraží z hlavového povr-
chového nádraží na nádraží podzemní a průjezdné) a výstavbu nové
tratě ze Stuttgartu do Ulmu (vzdálenost cca 70 km). Na projektu je
celkem asi 63 km tunelů. Maximální návrhová rychlost tratě je 250
km/hod. Celá stavba má být uvedena do provozu do roku 2022.

Nový stuttgartský uzel a trať do Ulmu jsou budovány jako sou-
část plánované evropské železniční magistrály Paříž – Budapešť (ve
Vídni s odbočkou do Bratislavy). Projekt je financován německými
drahami DB, spolkovou vládou, vládou spolkové země Bádensko-
Württembersko, městem Stuttgart a částečně i Evropskou unií.

Příprava projektu nebyla jednoduchá. Bylo nezbytné přesvědčit
některé místní s projektem nesouhlasící obyvatele. K přesvědčování
byla, kromě jiného, použita i vodní děla pro rozhánění davu odpůrců. 

Cílem první exkurze byl dílčí projekt tunel Bad Cannstatt (8,8 km
jednokolejných tunelů ražených konvenčně NRTM). Stavbu provádí
sdružení TUNNEL CANNSTATT S21 firem Hochtief + BeMo +
Wayss&Freytag.

The aim of this year’s excursion was the Stuttgart 21 project.
During the course of the first excursion to the Bad Cannstatt tunnels,
the participants saw several workplaces – the top heading excavati-
on face in a tunnel driven using the so-called horizontal excavation
sequence (top heading, bench and invert), the excavation face of
a tunnel excavated using the so-called vertical excavation sequence
(side drifts and central pillar) and a concrete invert casting work
place. The second excursion visited the Fildertunnel construction
site. This partial project is interesting for the fact that, similarly to
the conditions at the Bad Cannstatt tunnel and conditions in the
whole Stuttgart basin, it faces heavily swelling anhydrites the tun-
nel alignment partially passes through. On this site, the excursion
participants could see the construction site arrangement, the portal
and the segmental lining of the finished tunnel.    

Cílem letošního zájezdu vedle výjezdního zasedání redakční rady
časopisu Tunel byl projekt Stuttgart 21 (http: //www.bahnprojekt-
stuttgart-ulm.de) s exkurzemi na tunely Bad Cannstatt a Fil der -
tunnel. 

ZPRÁVA Z ODBORNÉHO ZÁJEZDU CZTA DO NĚMECKA VE DNECH 5. AŽ 8. ŘÍJNA 2016
REPORT ON THE CZTA TECHNICAL EXCURSION TO GERMANY MADE FROM 5TH TO 8TH OCTOBER 2016 

ZPRÁVA O ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY PRO KONVENČNÍ TUNELOVÁNÍ
REPORT ON THE ACTIVITY OF THE WORKING GROUP FOR CONVENTIONAL TUNNELLING 

Z ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN CZTA   CZTA WORKING GROUPS

The working group is currently preparing the publication of a
review of the manual from 2006 “The NATM rules and principles
as the predominant method of conventional tunnelling in the CR”.
The new “Manual for conventional tunnelling” will be focused
not only on the NATM, but also on the other conventional met-
hods, among others to allow for using the information by Czech
tunnellers abroad. Apart from expanding the scope of the manual,
individual parts of the manual will be updated with respect to new
experience with the realisation of tunnel projects and the develop-
ment of the legislation.  

Pracovní skupina v současné době připravuje vydání revize 
příručky „Zásady a principy NRTM jako převažující metody 

konvenčního tunelování v ČR“ z roku 2006. Nová „Příručka pro
konvenční tunelování“ bude zaměřena nejen na NRTM, ale také
na ostatní konvenční metody mj. z důvodu využití informací čes-
kými tuneláři v zahraničí. Kromě rozšíření záběru budou aktuali-
zovány jednotlivé části příručky s ohledem na nové zkušenosti
z realizace tunelových projektů a na vývoj legislativy. V pracovní
skupině působí zástupci jak z projekčních a stavebních firem, tak
také z investorských organizací, kteří projevili zájem o spoluprá-
ci. Odborným garantem příručky je prof. Ing. Jiří Barták DrSc.,
předpoklad vydání příručky je v průběhu příštího roku.

Ing. JIŘÍ MOSLER, jiri.mosler@metrostav.cz., Metrostav a.s.




