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POHLEDNICE S ŽELEZNIČNÍMI TUNELY V RAKOUSKU I
PICTURE POSTCARDS WITH RAILWAY TUNNELS IN AUSTRIA I

A number of picture postcards showing railway tunnels loca-
ted in Austria were already presented in previous issues of
TUNEL journal. This part of the series fluently continues with
this programme. With respect to the complex morphology of the
territory and the today already long history of the development
of railways in Austrian lands, we encounter many picture post-
cards especially presenting, among other things, railway tunnels.
It at the same time confirms a quip well known in technical circ-
les, which says that “the Austrians love tunnels”!    

Již v předchozích číslech časopisu TUNEL byla uvedena řada
pohlednic s železničními tunely nacházejícími se v Rakousku.
Tento díl seriálu plynule pokračuje v tomto programu. S ohle-
dem na složitou morfologii území a na dnes již dlouhou historii

Obr. 1 Tunel Hochsteg a Planspitze 2117 m. Gesäuse. 4174 C. Ledermann jr.
Wien I. Fleschmarkt 12. 1902. [sbírka autorů]
Na pohlednici je východní portál tunelu od nádraží Hieflau. V pozadí se tyčí štít
hory Planspitze, dominanty národního parku Gesäuse. Trať sleduje v bezpro-
střední blízkosti tok řeky Enže (Enns), zde prolamující právě oblast Gesäuse.
Fig. 1 Hochsteg and Planspitze tunnels 2117m. Gesäuse. 4174 C. Ledermann
jr. Wien I. Fleschmarkt 12. 1902. [authors’ collection]
The picture postcard show the eastern portal of the tunnel viewed from the
Hieflau railway station. The shield of the Planspitze mountain, a dominant of
the Gesäuse national park, rises in the background. The track follows the flow
of the Enns river in the immediate vicinity, breaking through the Gesäuse regi-
on in this location.   

Obr. 2 Tunel Hochsteg a Planspitze. Ferd. V. Kleinmayr, Klagenfurt 1910.
Kolorovaná fotografie. 1907. [sbírka autorů]
Za pozornost stojí osoba v obleku odpočívající na okraji kolejového lože nad
řekou Enží. Jde patrně o dobového výletníka do parku Gesäuse… Pohlednice
je na rubu i líci popsaná 30 hustými řádky (tužkou, kurentem) dobového sděle-
ní adresátovi.
Fig. 2 Hochsteg and Planspitze tunnels. Ferd. V. Kleinmayr, Klagenfurt
1910. Coloured photo. 1907. [authors’ collection]
The person in suit relaxing on the edge of the track bed above the Enns river is
worth the attention. It is probably a contemporary sightseer heading to the
Gesäuse park. The picture postcard is covered with writing both on the obver-
se and reverse by 30 dense lines of a contemporary information to the addres-
see (written with a pencil, with running hand).

vývoje železnice se v rakouských zemích setkáváme se značnou
řadou pohlednic zobrazujících, mimo jiné, právě železniční
tunely. Současně to potvrzuje i bonmot známý v technických
kruzích, který říká, že „Rakušané mají tunely rádi“!

TUNEL HOCHSTEG

Tunel Hochsteg je jednokolejný tunel dl. 121 m. Nachází se
ve Štýrsku na Enžské dráze (Ennstalbahn) vedené údolím řeky
Enže (Enns) – obr. 1 až 3. Tato železnice byla původně součás-
tí Rudolfovy dráhy, vystavěné pod jménem korunního prince
v l. 1868 až 1873. V té době šlo v Rakousku, vedle dráhy
Semmeringské na východě a Brennerské na západě, o třetí seve-
rojižní železniční přechod Alp. V r. 1884 byla, tato původně
soukromá, dráha znárodněna. Dnes je elektrifikovaná.

Tunel Hochsteg se nalézá v traťovém úseku Amstetten – Bis -
chofshofen (č. trati 102 01). [1, 2]

TUNEL RATTENBERG

Dvoukolejný tunel Rattenberg, dlouhý 182,29 m, se nalézá na
traťovém úseku č. 101 04 Wörgl hl. n. – Innsbruck hl. n. Jedná
se o jeden ze dvou tunelů elektrifikované hlavní trati spojující
Kufstein (při hranici s SRN) s Innsbruckem (a dále do Itálie).
Tato železnice byla jako první západorakouská stavěná od
r. 1853, s otevřením 24. 11. 1858. Tunel Rattenberg se nachází
mezi stanicemi Rattenberg-Kramsach a Brixlegg – obr. 4. [1, 3]

TUNELY „NA STĚNĚ 1“ A „NA STĚNĚ 2“

Oba jednokolejné elektrifikované tunely se nacházejí na
Mittenwaldské dráze, spojující Innsbruck Wbf. a Scharnitz (trať
č. 351 01). Stručná historie a vedení předmětné železnice byly
v tomto seriálu již popsány v časopisu TUNEL č. 4/2014
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a č. 1/2016, a to v souvislosti s pohlednicemi zobrazujícími tune-
ly Martinswand 2 a Vorberg IV. Pro stručné připomenutí: Dráha
byla postavena v l. 1910 až 1912, když od samého počátku měla
zásadní vliv na standardy provozu elektrických vlaků ve střední
Evropě.

Tunel pojmenovaný „Na stěně 1“ (An der Wand-Tunnel 1) –
obr. 5 – je dlouhý 109,50 m, tunel „Na stěně 2“ (An der Wand-
Tunnel 2) – obr. 6 – je potom dlouhý 202,43 m.

Tunely „Na stěně 1“ a „Na stěně 2“ jsou vedeny známou
„Martinovou stěnou“ (Martinswand) nad řekou Inn. Od
toho lze odvodit i jejich, ne zcela standardní, pojmenování.
Mezi stanicemi Martinswand a Hochzirl se na traťovém
úseku dl. 5,5 km, vedle dvou předmětných tunelů, nachází
4 další a také 1 galerie. Celková délka podzemních objektů

Obr. 5 Mittenwaldská dráha. Martinswandtunel. Purger & Co. München.
Frank-Verlag Graz 110-50. 1930. [sbírka autorů]
Oproti tvrzení popisky na pohlednici se nejedná o Martinswandtunnel, nýbrž,
jak to také potvrzuje nápis nad záklenkem objektu, jde o tunel „Na stěně 1“
(An der Wand-Tunnel 1). Zobrazen je jeho východní portál.
Fig. 5 Mittenwald  railway. Martinswandtunel. Purger & Co. München.
Frank-Verlag Graz 110-50. 1930. [authors’ collection]
Against the assertion of the caption in the picture postcard, this is not the
Martinswandtunnel; it is, as even confirmed by the inscription above the dis-
charging arch of the structure, the “On the wall No. 1” tunnel (An der Wand-
Tunnel 1). Its eastern portal is in the picture.

Obr. 4 Rattenberg na Innu. Tirolsko. Verlag Innsbruck, Innstraße 
3. Aufnahme Sepp Kirchner. 1955. [sbírka autorů]
Na obrázku je představeno malé historické město Rattenberg, ležící na řece Inn.
Vpravo je historizující jihozápadní portál tunelu Rattenberg od stavědla Brixlegg
2. Tunel prochází skalním ostrohem, na kterém se nachází hrad z 10. stol.
Fig. 4 Rattenberg on Inn river. Tyrol. Verlag Innsbruck, Innstraße 3.
Aufnahme Sepp Kirchner. 1955. [authors‘ collection]
The picture introduces Rattenberg, a small historic town lying on the Inn river.
Pictured right, there is a historicising south-western portal of the Rattenberg
tunnel from the Brixlegg 2 interlocking facility. The tunnel passes through
a rock promontory with a castle from the 10th century standing its top. 

Obr. 6 Mittenwaldská dráha. Tunel „Na stěně č. II“ 204 m n. m. s obcí
Patscherkofel. Purger & Co. München. Photochromiekarte Nr. 12616.
Kolorovaná fotografie. Cca 1914. [sbírka autorů]
Na pohlednici je západní portál tunelu. Obec Patscherkofel se rozkládá vpra-
vo, hluboko dole, v širokém údolí řeky Inn.
Fig. 6 Mittenwald railway. The “On the wall No. 2“ tunnel 204m a.s.l., with
the village of  Patscherkofel. Purger & Co. Munich. Coloured picture card
No. 12616. ca 1914. [authors‘ collection]
The western portal of the tunnel is in the picture postcard. The village of
Patscherkofel lies on the right side, deep down, in a wide Inn river valley. 

Obr. 3 Krásné zelené Štýrsko. Gesäuse, tunel Hochsteg s Planspitze 2117 m. Jízda divo-
kou a romantickou krajinou údolí Enns mezi Admontem (vstup do Gesäuse) a Hieflau
(výstup z Gesäuse). Gesäuse je pro každého nádherným zážitkem. Cosy-Verlag. Alfred
Gründler, A-5013 Salzburg, Münchener Bundesstr. 156. 1976. [sbírka autorů]
Na úseku železnice, dlouhém 22,8 km, procházejícím národním parkem Gesäuse je 5
krátkých tunelů a 7 galerií, a to o celkové délce přibližně jednoho kilometru.
Fig. 3 Beautiful green Styria. Gesäuse, Hochsteg tunnel with Planspitze 2117m.
A ride through the wild and romantic landscape of the Enns river valley between
Admont (entrance to Gesäuse) and Hieflau (exit from Gesäuse). Gesäuse is a great
experience for anybody. Cosy-Verlag. Alfred Gründler, A-5013 Salzburg,
Münchener Bundesstr. 156. 1976. [authors’ collection]
There are 5 short tunnels and 7 rock protection galleries at the aggregate length of
approximately one kilometre in the 22.8km long railway section running across the
Gesäuse national park.  
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tury České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum pro efektivní a udr-
žitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), číslo projektu TE01020168.

zde potom činí 2,82 km, což je 51 % délky příslušné pasá-
že. [1, 4]
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DALŠÍ KROK K UNIVERZÁLNÍMU TM, ANEB „BUDE TO STAČIT“?
ANOTHER STEP TO A UNIVERSAL TM, OR „WILL IT DO“?

A dream of many sellers of TMs (Tunnel Machines) is to
offer one universal machine capable of coping with all pit-
falls of planned tunnels. A dream of many tunnellers is to
own such a machine and excavate tunnels with it rashly. This
paper is focused on the technical aspect of combining vari-
ous types of TMs and overshadows the possibilities of chan-
ging the sizes. Traditionally, the manufacturers did not cud-
gel their brains about terminology, therefore similar techno-
logies have different names. Herrenknecht calls combined
machines Multi-mode TBMs and adds a description of the
particular combination to them. Robbins approached it sys-
temically with the “Crossover TBMs” set. Crossover is abb-
reviated to X, in combinations XRE, XSE, XRS.

Snem mnoha prodejců TM (tunelovací stroj, Tunnel
Machine) je nabízet jeden univerzální stroj schopný zvlád-
nout veškeré záludnosti plánovaných tunelů. Snem mnoha
razičů je takový stroj vlastnit a razit s ním „hlava nehlava“.
Tento článek se zaměřuje na technickou stránku kombinová-
ní různých typů TM a upozaďuje možnosti změny velikosti.
S terminologií si výrobci tradičně nelámali hlavu, takže
obdobné technologie mají rozličné názvy. Herrenknecht
kombinované stroje nazývá Multi-mode TBM a doplňuje
k nim popisek dané kombinace. Systémově to pojal Robbins
s kolekcí „Crossover TBMs“. Crossover, zkráceně X, v kom-
binacích XRE, XSE, XRS.

CROSSOVER TBM – XRE/KOMBINOVANÝ TBM 
S JEDNODUCHÝM ŠTÍTEM A ZEMINOVÝM ŠTÍTEM

Pravděpodobně nejznámější kombinací plnoprofilových
razicích strojů je TM pro skalní a zeminové podmínky. Stroj
má pro odtěžbu jak šnekový, tak i pásový dopravník. Ve skal-
ním módu ražeb je do odtěžovací komory (v místě hlavní
podélné osy tunelu) prodloužen pásový dopravník. Pro ražbu
v zeminových podmínkách se pásový dopravník vysune
z odtěžovací komory a odtěžbu zajišťuje šnekový dopravník.

TM se hodí pro zeminové podmínky s nízkou propustností,
v kombinaci se skalními podmínkami. Ukázkou může být
stroj S-799 od Herrenknechtu, se kterým Metrostav vyrazil
8,2 km Ejpovického tunelu. V podání firmy Robbins je tato
sestava znázorněná na obr. 1.

Odvážným řešením je pro kombinovaný stroj (skalní s jed-
noduchým štítem/zeminový) použití pouze šnekového
dopravníku umístěného v hlavní, podélné ose stroje. Ten
transportuje rubaninu jak v režimu zeminového štítu, tak
i v režimu skalních ražeb. Šnekový dopravník je rozdělen do
dvou částí, kvůli možnému výskytu metanu, hermeticky spo-
jených (obr. 2). Následný transport rubaniny tunelem se
zpravidla řeší pásovým dopravníkem.

Obr. 1 Kombinovaný TM pro skalní a zeminové podmínky
Fig. 1 Combined TM for hard rock and earth conditions

Zdroj The Robbins Company Source The Robbins Company




