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POHLEDNICE S MĚSTSKÝMI TUNELY – POKRAČOVÁNÍ
PICTURE POSTCARDS WITH URBAN TUNNELS – CONTINUATION 

Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB 
FROM THE HISTORY OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS 

In this part of the series of picture postcards showing tunnels, we
are today introducing six urban tunnels in Europe and the seventh one
as far away as Australia. The first structure (in Salzburg) is at least
very important from the historical point of view; the second of the
presented structures is not an urban tunnel in the meaning of this word
– it is an old railway tunnel running at a small depth across a town.
Tunnels in Rome and a short tramway tunnel in Budapest are also his-
torically interesting (with respect to their rather unsettled destiny).
The urban subsea tunnel in Sydney is quite technically remarkable.

V dalším dílu seriálu s tunelovými pohlednicemi dnes představu-
jeme šest městských tunelů v Evropě a sedmý až v daleké Austrálii.
První stavba (v Salzburgu) je z historického hlediska přinejmenším
velmi významná, druhý z uváděných objektů potom městským tune-
lem, ve smyslu toho slova, ani není – jde o starý železniční tunel
vedený v nevelké hloubce napříč městem. Historicky zajímavé 
(s přihlédnutím k jejich dosti pohnutému osudu) jsou také tunely

Obr. 1 Salzburg, náměstí Siegmundsplatz. Vodní bazén Pferdeschwemme
a Nová brána (Neutor). Cosy-Verlag, Alfred Gründler, Salzburg,
Gefreidegasse Nr. 22. 1964. [sbírka autorů]
Na pohlednici je východní portál tunelu na náměstí původně nazývaném (podle
sv. Zikmunda) Sigmundsplatz. Pferdeschwemme byla vodní nádrž pro plavení
koní. Její podoba z konce XVIII. stol., v úpravě architekta J. B. Fischera
z Erlachu (také autora kašny Parnas na Zelném trhu v Brně) je zřejmá z pravé
poloviny pohlednice. Koňské stáje v pozadí jsou kryty zdí s freskami ořů od F.
A. Ebnera. Plastika koně vystupujícího z vodní plochy od M. B. Mandla odka-
zuje k Bucefalovi, koni Alexandra Velikého. Budova úplně vlevo je známé diva-
dlo Grosses Festspielhaus. Dnes je náměstí pojmenováno podle dirigenta
Herberta v. Karajana. Krásně zdobený portál tunelu nese dedikaci a portrét se
znakem arcibiskupa Schrattenbacha. Nad znakem je latinský nápis „Te saxa
loquutur“ („Kameny mluví o vás“). Po stranách portálu jsou vytesány dekora-
tivní obelisky.
Fig. 1 Salzburg, Siegmundsplatz square. Pferdeschwemme water pool and the
New Gate (Neutor). Cosy-Verlag, Alfred Gründler, Salzburg, Gefreidegasse
Nr. 22. 1964. [authors‘ collection]
The picture postcard presents the eastern portal of the tunnel in the square ori-
ginally named Sigmundsplatz (after St. Sigmund. Pferdeschwemme was a basin
for taking horses into water. Its shape from the end of the 18th century designed
by architect J. B. Fischer from Erlach (also the author of Parnas fountain on the
Green Market in Brno) is obvious from the right half of the picture postcard.
Horse stables in the background are covered by a wall with frescoes of steeds by
F. A. Ebner. The statue of a horse emerging from the water surface by M. B.
Mandl refers to Bucephalus, the horse of Alexander the Great. The building to
the left is the famous theatre Grosses Festspielhaus. Today the square is named
after conductor Herbert v. Karajan. The beautifully decorated tunnel portal car-
ries a dedication and a portrait with the crest of Archbishop Schrattenbach.
There is a Latin inscription „Te saxa loquutur“ („the stones are speaking about
yourself“). Decorative obelisks are carved on the sides of the portal.

Obr. 2 Bielitz (Bílsko/Bielsko). Zámecký bazar s tunelem. A.B.B. Kolorovaná
fotografie. 1914. [sbírka autorů]
Převážnou část pohlednice zabírá Zámecká ulice se zámkem knížat
Sułkowskich; v současnosti se jedná o objekt Historického muzea. Arkády
zámecké rampy s krámky tehdejšího bazaru jsou dnes volné. V pravém dolním
rohu pohlednice je jižní portál předmětného železničního tunelu. Zajímavost:
na rubu poštou neprošlé pohlednice je válečné razítko: „Státní dráha –
Nemocniční vlak č. 62. Akademický pomocný legion – Polní kolona – 1914“.
Fig. 2 Bielitz (Bílsko/Bielsko). Castle bazaar with the tunnel. A.B.B. Coloured
photograph. 1914. [authors’ collection]
The major part of the picture postcard is occupied by the Castle Street with the
castle of the dukes of Sułkowskich; currently it is the building of the History
Museum. Arcades of the castle ramp with shops of the former bazaar are today
empty. There is the southern portal of the railway tunnel in the bottom right cor-
ner of the picture postcard. Interesting thing: There is a war-time rubber stamp:
“State railways – hospital train No. 62. Academic auxiliary legion – Field
column – 1914” there. 

v Římě a krátký tramvajový tunel v Budapešti. Značně technicky
pozoruhodný je městský podmořský tunel v Sydney.

SALZBURG – SIGMUNDSTOR TUNEL

Sigmundstor tunel (tunel Zikmundova brána), zvaný také Neutor
(Novobranský) – obr. 1, spojuje v Salzburgu centrum starého města
s městskými částmi Riedenburg, Maxglan a Leopoldskron. Ražba
pod vrchem Mönchenberg byla zahájena 14. 5. 1764, prorážka při-
padla na 2. 9. 1765. Pro pravidelnou dopravu byl 135 m dlouhý tunel
otevřený v r. 1766 a až návazně byly v l. 1766–1972 dokončeny por-
tály. Dílo, jehož stavebníkem byl kníže-arcibiskup Schrattenbach, je
považováno za nejstarší silniční tunel v Rakousku a v tomto sektoru
podzemních staveb i za třetí nejstarší v Evropě. Náklady na tunel
činily 5565 zlatých a 50 krejcarů (a údajně cca o 1/3 méně oproti
původnímu předpokladu!). Celkově komunikace přišla na 19 820
zlatých, z čehož připadlo na výzdobu portálů plných 11 538 zlatých.

Mezi lety 1915 až 1940 projížděly tunelem tramvaje, které byly
posléze nahrazeny trolejbusy. V druhé polovině XX. stol. byla sever-
ně od tunelu zřízena souběžná podzemní chodba pro pěší a cyklisty.
V současnosti je komunikace mimořádně dopravně přetížená.

Kuriozity, které se vážou k objektu: v r. 1896 byla na obou bra-
nách instalována znamení „Zákaz práskání bičem!“ mající zabránit
plašení koní a dále i to, že po připuštění automobilů do tunelu
v r. 1900, byla jejich rychlost omezena na pouhých 6 km/hod. [1, 2]

BIELITZ (BÍLSKO/BIELSKO) – ŽELEZNIČNÍ TUNEL

Bielsko je město nacházející se v původně rakouském Slezsku
(resp. Těšínsku), při hranici s Haličí. Od r. 1945 náleží Polsku a od
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r. 1951 tvoří dvojměstí s Białou. Přes střed města je vedený železnič-
ní tunel dl. 268 m, postavený v letech 1876–1877 na odbočce Severní
dráhy z Bielska do Żiwca. Jejím stavebníkem byl arcivévoda
Albrecht. Dnes se jedná o trať polských železnic č. 139. I když je tunel
stavěn jako dvoukolejný, jsou obě koleje instalovány pouze v jeho
severní polovině. Výška tunelu je 6 m a nadloží činí vzhledem
k vozovce ulice cca pouhých 1,5 m – obr. 2. Hluboké zářezy v obou
předportálích představují velkou překážku pro současný rozvoj města.

V noci z 2. na 3. září 1939 byl tunel zavalen polskými ženisty, nic-
méně již po několika týdnech opět sloužil železničnímu provozu.
Od 80. let XX. stol. je plánováno úplné zdvoukolejnění tunelu, a to
včetně jeho elektrifikace. [3]

ŘÍM – TUNEL UMBERTA I.

Tunel Umberta I. (Traforo Umberto I) v Římě představuje důleži-
tou spojnici Via Milano a Via del Traforo pod pahorkem Quirinale,
nejsevernějším ze známých sedmi starověkého Říma. Později
(1583) bylo na tomto kopci postaveno letní sídlo papežů. Palác
s rozsáhlými zahradami byl od r. 1870 rezidencí italského krále a od
r. 1946 slouží prezidentu republiky.

Práce na tunelu konečné délky 347,7 m, š. 17 m a v. 8,5 m,
byly zahájeny v červnu 1900, prorážka horní části proběhla 
15. 1. 1901. Tunel byl slavnostně otevřen 20. 10. 1902 a pojme-
nován po 2. králi sjednocené Itálie. Vnitřní obložení bylo původ-
ně provedeno z charakteristických bílých dlaždic; jejich malé
zbytky se dochovaly až do současnosti. Tunel byl zpočátku urče-
ný pouze pro tramvaje (obr. 3), posléze po stranách přibyly
chodníky. Dnes je provoz především automobilový (ve třech
pruzích) a v menší míře i pěší.

Za 2. světové války, resp. bezprostředně po ní, se prostory tunelu
staly dočasným útočištěm až pro 4500 osob, převážně uprchlíků.
V roce 2007 prošel tunel rozsáhlou opravou. [4, 5]

TRAMVAJOVÝ TUNEL V BUDAPEŠTI

Tramvajový tunel se nachází na pravém břehu Dunaje, v Budě,
a to v bezprostředním západním předpolí známého „Řetězového
mostu“ (Széchenyi Lánchíd). Jen zcela nedaleko od něj je vyhláše-
ný (a v tomto seriálu rovněž představený) tunel pod Budínským hra-
dem – Álagút. Nevelká stavba předmětného tramvajového tunelu
trvala dlouhých 11 let – 1897 až 1906, s průjezdem první tramvaje
v r. 1907 – obr. 4. Tunel byl budován jako hloubený a jeho přibliž-
ná délka činí jen 55 m.

V l. 2015–2016 byl objekt celkově zrekonstruován nákladem
884 mil. HUF. Nosné středové ocelové sloupy byly ponechány jen
v polovině délky tunelu a současně byla upravena geometrie obou kole-
jí. Dnes tunelem projíždějí vozy tramvajových linek č. 19 a 41. [6, 7]

SPOLETO – SILNIČNÍ TUNEL 

Tunel se nachází pod hradem ve Spoletu – obr. 5. Převádí zde ve třech
pruzích státní silnici SS3 (Strada Statale 3) pojmenovanou „Flaminia“,
sledující stopu stejnojmenné staré římské silnice vedené z Říma na
sever-severovýchod do jaderského přístavu Fano. Délka tohoto pod-
zemního objektu činí 490 m a byl vyražen v 60. letech XX. stol. [8]

TUNEL ALEXANDERPLATZ V BERLÍNĚ

Silniční tunel pod jihovýchodním okrajem Alexandrova náměstí
(Alexanderplatz) v samém srdci Berlína. Je známý rovněž jako

Obr. 3 Řím – tunel pod Quirinalem. Visto UfficioRevisioneStampa Terni.
Kolorovaná fotografie. 1918. [sbírka autorů]
Na pohlednici je zobrazena úprava jihovýchodního portálu tunelu z r. 1905, se
dvěma schodišti vedoucími na Via Picenza resp. k Via Quirinale. 
Fig. 3 Rome – tunnel under Quirinal. Visto UfficioRevisioneStampa Terni.
Coloured photograph. 1918. [authors’ collection]
The arrangement of the south-eastern portal of the tunnel from 1905 with two
staircases leading to Via Picenza and Via Quirinale, respectively.

Obr. 5 Spoleto. Hrad a most s věží. Elle Gi Genova. 1963. [sbírka autorů]
V centru pohlednice je jižní portál silničního tunelu vedeného přes pahorek
s pevností Albornoziana (Spoleto) přiléhající k východní části města. Opevnění
nechal vystavět papež Innocent VI., a to v souvislosti s návratem papežů do
Říma po sedmdesáti letech avignonského vyhnanství. V pravé části pohlednice
je akvadukt ze 14. stol., spočívající pravděpodobně na římských základech.
Fig. 5 Spoleto. Castle and bridge with the towers. Elle Gi Genova. 1963. [aut-
hors‘ collection]
In the middle of the picture postcard there is the southern portal of the road
tunnel leading across the hill with the Albornoziana (Spoleto) fortress adjoi-
ning the eastern part of the town. Pope Innocent VI had the fortress built in
connection with the return of popes to Rome after seventy years of the Avignon
exile. In the right part of the picture postcard there is the aqueduct from the
14th century, resting probably on Roman foundations. 

Obr. 4 Budapešť. Tunel elektrické dráhy u Řetězového mostu. 1668–1907
Divald Károly, Budapest. 1907. [sbírka autorů]
Na pohlednici je vidět jižní vstup do tunelu. V současnosti je vzhled okolí, stej-
ně jako portálů docela změněný. Zde se nacházející budovy byly zničeny ke
konci 2. světové války. Bezprostředně nad tunelem je dnes kruhový objezd na
náměstí Clárk Ádám.
Fig. 4 Budapest. Tunnel on electric railway at the Chain Bridge. 1668–1907
Divald Károly, Budapest. 1907. [authors’ collection]
The southern entrance to the tunnel can be seen in the picture postcard. The
appearance of the surroundings and the portals is currently completely chan-
ged. The buildings located there were destroyed at the end of World War II.
A roundabout on Clárk Ádám square is today immediately above the tunnel.
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Obr. 6 Berlín, hlavní město NDR. Dům učitelů, Kongresová hala
a Automobilový tunel pod Alexandrovým náměstím. Verlag Felix Setecki,
1054 Berlin. Foto: Lachmann. 1972. [sbírka autorů]
Na pohlednici je jihovýchodní portál tunelu. Pohlednice je výrazná architekturou,
charakteristickou podle vzoru Moskvy pro socialistický urbanismus hlavního
města DDR. Velmi nápadná je nízká intenzita dopravy v počátku 70. let XX. stol. 
Fig. 6 Berlin, the GDR capital. House of Teachers, Congress Hall and the
Automobile tunnel under Alexander Square. Verlag Felix Setecki, 1054
Berlin. Photo: Lachmann. 1972. [authors’ collection]
There is the south-eastern portal of the tunnel in the picture. The picture post-
card is noticeable owing to the architecture according to the pattern of Moscow,
which is characteristic for socialist urbanism of the GDR capital. The low traf-
fic flow volume at the beginning of the 1970s is very striking.   

Obr. 8 Přístavní tunel v Sydney. Podélný řez tunelem. © Historic
Commemorative View (02) 438 1181. 1992. [sbírka autorů]
V levé části pohlednice je velmi dobře patrná silueta slavné sydneyské opery.
Fig. 8 Sydney Harbour Tunnel. Tunnel longitudinal section. © Historic
Commemorative View (02) 438 1181. 1992. [authors’ collection]
The silhouette of the famous Sydney Opera House is very well visible in the left
part of the picture postcard.

Obr. 7 Tunel. Fotograf: Margareta Rush. © Sydney Harbour Tunnel
Company Ltd. © Historic Commemorative View (02) 438 1181. 1992. [sbírka
autorů]
Fig. 7 Tunnel. Photographer: Margareta Rush. © Sydney Harbour Tunnel
Company Ltd. © Historic Commemorative View (02) 438 1181. 1992. [authors’
collection]

v letech 1967 až 1969, se slavnostním otevřením 26. 4. 1969. Jeho
délka dosahuje 290 m.

V letech 2003–2004 byl objekt zásadně obnoven. Dopravní situ-
ace v místě je nicméně trvale velmi složitá – odhaduje se průjezd
cca 50 tis. vozidel/den. [9]

SYDNEY – PŘÍSTAVNÍ TUNEL

Silniční tunel přes přístav v Sydney čítá dvě dvoupruhové trouby –
obr. 7. Byl realizován s cílem snížit vysoké dopravní zatížení na zná-
mém, v podstatě souběžném, mostu (Sydney Harbour Bridge) – obr.
8. Tunel má po délce tři výrazné konstrukční části. Jde o hloubené
rampy – severní dl. 900 m a jižní dl. 400 m – a 960 m dlouhý cent-
rální podmořský úsek; celková délka tunelu tedy činí 2260 m. Vlastní
středová sekce, nacházející se v hloubce 25 m pod hladinou, sestává
z osmi prefabrikovaných částí uložených do rýhy předem provedené
v mořském dně. Jednotlivé díly byly postaveny v Port Kembla, cca
100 km od Sydney a na místo naplaveny. Tunel byl otevřený 30. 8.
1992. Celkové náklady na projekt jsou uváděny 554,25 mil. AUS $.
V roce 2008 projelo tunelem cca 90 000 vozidel/den. Od r. 2009 se
platí mýto, v závislosti na denní době 2,50 až 4 AUS $. [10]

doc. Ing. VLADISLAV HORÁK, CSc.,
Ing. RICHARD SVOBODA, Ph.D.,

Ing. MARTIN ZÁVACKÝ

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 programu Centra kompetence
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu
Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168.

Gruner Tunnel (tunel na Grunerově ulici) – obr. 6. Jedná se o krát-
ký úsek federální silnice B1/B5 postavený jako součást socialistic-
ké rekonstrukce centra Berlína. Tunel byl realizován hloubením
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MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST NA STAVBĚ TUNELU RASTATT
EXTRAORDINARY EVENT ON RASTATT TUNNEL CONSTRUCTION SITE 

Z ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN CZTA   CZTA WORKING GROUPS

A collapse happened on the Rastatt tunnel construction site in
August 2017. The twin-tube tunnel has two 4.27km long single-track
tunnel tubes, which are parts of the new railway line (17km long)
which will double the transport capacity of the existing railway corri-
dor Karlsruhe-Basel in the Rhine valley. The tun nels are being driven
using a pair of TBMs ca 11m in diameter. The overburden height ran-
ges from 4m to 19m. The event took place on 12th August 2017 in the
location where the excavation passes under the above-mentioned rail-
way track with the overburden 4m high. The tunnel is driven there
through water-carrying sand and gravel. Because of those extremely
complicated geological conditions and the fact that the excavation pas-
ses one of the main European railway tracks (about three hundreds of
trains travel there a day, of that ca 200 freight trains) it was proposed
that the section in the space of the track is improved in advance by
ground freezing using freezing brine and the TBM would pass through
the frozen soil environment ring.

Čtenářům časopisu Tunel přinášíme stručnou informaci o kolapsu
tunelu, ke kterému došlo v srpnu letošního roku na stavbě tunelu
Rastatt. Shodou okolností se jedná o tentýž tunel, který zmiňují ve
svém článku v tomto čísle autoři Ing. Linda Černá Vydrová

a Ing. Pavel Růžička (BIM v dopravním stavitelství ve Spolkové repub-
lice Německo s příkladem jeho použití na tunelu Rastatt).

Informace byly čerpány z otevřených zdrojů, především z článků na
serverech TunnelTalk (https://www.tun nel -
talk.com/Ger  many-21Aug2017-Rastatt-TBM-
rail-tunnel-collapse-brings-rail-traffic-to-a-
halt.php, https://www.tun nel talk.com/ Dis cus -
sion-Forum-Sep2017-Extra-correspondence-
following-Rastatt-TBM-tunnel-collapse.php) 
a Rail   Engi  neer (https://www.rail engi ne er.uk/20 -
17/10/03/why-europes-busiest-railway-
collapsed-at-rastatt/)

Jedná se o dva 4,27 km dlouhé jednokolejné
tunely, jež jsou součástí nové železniční trati (dl.
17 km), která zdvojnásobí dopravní kapacitu stá-
vajícího železničního koridoru Karlsruhe –
Bazilej v údolí Rýna (ke stávající dvoukolejné
trati přibydou další dvě koleje). Tunely jsou raže-
ny dvojicí tunelovacích strojů TBM o průměru
cca 11 m. Výška nadloží činí 4 m až 19 m.
Zhotovitelem stavby je sdružení Züb lin/Hoch tief.

Nehoda se stala v sobotu 12. srpna 2017
v místě, kde ražba podchází zmíněnou trať s výš-
kou nadloží 4 m (cca 1/3 průměru výrubu!). Tunel
je zde ražen ve zvodnělých píscích a štěrcích.
Kvůli těmto extrémně složitým geologickým
podmínkám a skutečnosti, že ražby podcházejí

Obr. 1 Nehodou poškozený železniční svršek
Fig. 1 Trackwork damaged by the collapse

Benedikt Spether, www.railfreight.com  Benedikt Spether, www.railfreight.com

Obr. 2 Schéma vyplnění tunelu 
Fig. 2 Diagram of filling the cavity 
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