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175 LET OD OTEVŘENÍ TUNELU POD TEMŽÍ REALIZOVANÉHO POMOCÍ TUNELOVACÍHO ŠTÍTU
175 YEARS FROM INAUGURATION OF THE TUNNEL DRIVEN UNDER THE THAMES 
USING A TUNNELLING SHIELD 

The paper contributes to the 150th anniversary of the inaugu-
ration of the tunnel under the river Thames. 

První pokus o podtunelování Temže v Londýně je datován
do roku 1799. Snaha inženýra Ralpha Dodda propojit tunelem
severní a jižní břeh Temže nebyl úspěšný. Neúspěchem skon-
čil i druhý pokus, tzv. projekt Archway z let 1805 až 1809, a to
již při ražbě pilotní štoly minimálních rozměrů 1x1,5 m v pro-
středí bahnitopísčitých říčních náplavů. Konsorcium odborní-
ků tehdy vyslovilo názor, že ražba tunelu pod Temží je nepro-
veditelná.

Tento výrok však byl nepřijatelný pro anglického inženýra
francouzského původu Marca Isambarda Brunela, velmi
schopného technického vizionáře, který si nechal v roce 1818
patentovat zcela novou tunelovací metodu – ražbu a vyztužo-
vání vyrubaného prostoru pomocí na světě prvního tunelovací-
ho štítu, který se stal základem mnohem pozdějších skvělých
technologií ražby tunelů plnoprofilovými tunelovacími stroji
ve všech typech hornin a zemin.

Brunelův štít byl navržen jako ocelová konstrukce obdélní-
kového průřezu s výškou 7 m a šířkou 12 m, do obvodového
pláště s břitem bylo vsazeno jedenáct mohutných vertikálních
přepážek a dvě přepážky horizontální ve třetinách výšky štítu,
taktéž opatřené břity. Ve štítu tak bylo vymezeno 36 odděle-
ných buněk a v každé z nich prováděl jeden dělník postupnou
těžbu zeminy s průběžným sestupným přepažováním zeminy
v čele buňky fošnami vodorovného příložného pažení (obr. 1).
Zatlačování břitů štítu do zeminy zajišťovaly mechanické šrou-
bové lisy v horní a spodní části štítu, jejichž zdvih byl necelých
12 cm (šířka používaných cihel), který umožňoval pod ochra-
nou štítového pláště po stažení lisů vyzdění dalšího prstence
cihelné obezdívky dvojice tunelů s klenutým vnitřním lícem
a klenbovými prostupy ve střední stěně. O stejných cca 12 cm
byla v jednotlivých buňkách odtěžena zemina, štítové břity se
obnažily a postup zatlačení štítu do zeminy, stažení lisů
a vyzdění dalšího prstence ostění se opakoval. Předpokládaný
postup byl pomalý, cca pouhé 3 m týdně.

Obr. 1 Schéma levé poloviny Brunelova štítu – řez je veden rovinou souměr-
nosti štítu
Fig. 1 Chart of the left half of Brunel’s shield – the cut is led in the plane of
the shield symmetry 

Obr. 2 Původní Brunelovo schéma tunelu a štítu 
Fig. 2 Original Brunel’s chart of the tunnel and the shield 

Obr. 3 Tunel mezi šachtami Rotherhithe a Wapping
Fig. 3 Tunnel between Rotherhithe and Wapping shafts

Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB 
FROM THE HISTORY OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS 

Pro tuto zcela původní technologií vypracoval v roce 1823
Marc Brunel projekt pro Thames tunnel (obr. 2) mezi nábřeží-
mi Rotherhithe a Wapping, získal důvěru a peníze soukromých
investorů a v roce 1825 byla společností Thames Tunnel
Company stavba zahájena. Nejprve byla na jižním břehu
Rotherhithe vybudována technologií spouštěné studně mohut-
ná šachta o průměru 15 m s hloubkou 20 m, v níž byla instalo-
vána parní čerpací stanice a přístupové schodiště. 

Ze dna této šachty tunelovací štít začal ražbu 381 m (1500
stop) dlouhého tunelu v přímém směru do později budované
šachty Wapping na severním břehu Temže (obr. 3). Ražba
v místních nepříznivých geologických podmínkách říčních
bahnitopísčitých náplavů, s nadložím tunelu ke dnu Temže



90

27. ročník - č. 3/2018

pouhých 4 až 8 m, probíhala v prvních desítkách metrů
poměrně úspěšně (obr. 4) a ředitelství společnosti umožnilo
denně za vstupné stovkám návštěvníků sledovat štít za provo-
zu, což zřejmě nezanedbatelně vylepšovalo platební bilanci
společnosti.

Práce pod ochranou štítu byla z hlediska stability výrubu
relativně bezpečná, nicméně pro dělníky ve štítu byly pra-
covní podmínky mimořádně náročné – zápachu z prosakující
temžské vody, sirovodíku z tlejících organogenních náplavů
a občasnému zahořování metanu nemohla pouhá samovolná
difuze vzduchu mezi vstupní šachtou a tunelem zabránit.
Vedle mnoha dělníků posléze onemocněl i výkonný inženýr
projektu a jeho funkci v polovině roku 1826 převzal Isambard
Kingdom Brunel, technicky mimořádně zdatný dvacetiletý
syn Marca Isambarda Brunela.

V květnu roku 1827 došlo k první mimořádné události
z hlediska stability zemního prostředí, a to k vykomínování
nadloží do koryta Temže a zatopení tunelu, zřejmě spárou
mezi horní částí pláště štítu a cihelnou definitivní obezdív-
kou. Ke ztrátám na životech nedošlo, početná osádka stačila
tunel spěšně opustit vstupní šachtou Rotherhithe. Při likvida-
ci této havárie osvědčil Brunel junior svoje technické schop-
nosti – trychtýřový propad ve dně Temže ucpal v jeho zužu-
jící se části těžkým ocelovým potápěčským zvonem spuště-
ným jeřábem z lodi (obr. 5). Horní rozšiřující se trychtýř pro-
padu byl ucpán stovkami pytlů naplněných jílovitou zemi-
nou. Po úspěšném dokončení těchto nákladných prací v řece
byla vyčerpána voda z tunelu, tunel byl vyčištěn a obezdívka
opravena. Oslavný banket přímo v tunelu dokumentoval
vybraným významným hostům obnovenou těsnost a stabilitu
již hotových 170 m tunelu i připravenost tunelovacího štítu
k další ražbě. 

Za necelý rok poté, v lednu 1828, však došlo k dalšímu prů-
valu vod do tunelu, tentokrát se ztrátami na lidských živo-
tech. Šest dělníků havárii nepřežilo a sám Brunel junior havá-
rii přežil s těžce podlomeným zdravím a tunel natrvalo opus-
til. Společnost Thames Tunnel Company po této druhé havá-
rii další ražbu tunelu zastavila vzhledem k zásadním problé-
mům s dalším financováním výstavby. Přerušení trvalo dlou-
hých sedm let.

Marc Isambard Brunel však svou ideu podtunelování
Temže tunelovacím štítem neopustil. V roce 1834 se mu
podařilo sehnat dostatek finančních prostředků, včetně pod-
statné státní půjčky, a v roce 1835 byla výstavba obnovena.

Obr. 6 Po dokončení v roce 1843 se tunel stal na 22 let turistickou atrakcí pro pěší
Fig. 6 After the completion in 1843, the tunnel became for 22 years a tourist
attraction for pedestrians 

Obr. 4 Nejznámější vyobrazení ražby Brunelovým štítem
Fig. 4 The most famous depiction of excavation using Brunel’s shield 

Obr. 5 Likvidace průvalu Temže do tunelu pomocí potápěčského zvonu
Fig. 5 Liquidation of Thames water breakout into the tunnel using a diving bell 
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pohlednice využívat v běžném poštovním styku. V předklá-
daném příspěvku je nově prezentováno pět pohlednic s želez-
ničními tunely, jedna pohlednice s krátkým tunelem silničním
a konečně jedna pohlednice s rozsáhlou prostorou vzniklou
podzemní těžbou nerostné suroviny.

ŽELEZNIČNÍ TUNEL KARAWANKY

Karawanský tunel (slovinsky Predor Karavanke) byl
v tomto seriálu představen již v časopisu Tunel č. 1/2016.
Pouze pro stručné zopakování: tunel, překonávající stejno-
jmenný krasový masiv Alp, se nachází na železniční trati
Villach Süd (Korutany, Rakousko) – Jesenice (Slovinsko),
s dalším směřováním dráhy na přístav Terst v Itálii. Dnes
dvoukolejný (v počátku provozu jen s jednou kolejí) a od
samého počátku elektrifikovaný tunel byl otevřený 
30. 9. 1906 v délce 7976,50 m – obr. 1. Během jeho stavby
zahynulo při výronu metanu 14 tunelářů. V současnosti je
připravovaná rekonstrukce tohoto objektu. [1, 2]

In this part of the series, we bring seven new picture post-
cards showing tunnels or, more generally, underground spa-
ces created by people in Austria, the closest neighbour of the
Czech Republic. It is not only because people in this friend-
ly country “love tunnels”, but they even did not and still do
not hesitate to present them in picture postcards and to use
these postcards in common postal services. In the contributi-
on presented this time, there are five picture postcards 
showing railway tunnels, one picture postcard with a short
road tunnel and, finally, one picture postcard showing a large
space which originated by underground excavation of a raw
mineral material.      

V dnešním dílu seriálu přinášíme dalších sedm pohlednic
přibližujících tunely, resp. obecněji podzemní prostory
vytvořené člověkem u nejbližších sousedů ČR – v Rakousku.
Nejenže v této přátelské zemi „mají tunely rádi“, ale neváhali
a stále neváhají je prezentovat i na pohlednicích a tyto

obou ramp tunel využívat pro vedení trati East London Line
(obr. 7), začleněné později do systému londýnského metra.
V roce 1995 byla East London Line dlouhodobě uzavřena,
Temžský tunel, který získal statut technické památky, byl cit-
livě rekonstruován a od roku 2010 je provozovanou součástí
londýnské železniční sítě London Overground (obr. 8), což je
rozsáhlý systém příměstské železnice obsluhující svými 112
stanicemi značnou část okolí Londýna a přilehlou část hrab-
ství Hertfordshire.

prof. Ing. JIŘÍ BARTÁK, DrSc.

Starý zrezivělý štít byl demontován a nahrazen novou vylep-
šenou verzí. Ani obnovená ražba však nepokračovala bez
problémů. Při čtyřech povodních v letech 1837 až 1840 byl
tunel opakovaně zaplaven, trvaly také problémy se sirovodí-
kem a zahořováním metanu při jeho koncentraci v ovzduší
nad 5 %. Nicméně v roce 1841 byla ražba celého tunelu po
pěti letech dokončena. 

Tunel byl následně vybaven plynovým osvětlením,
vozovkou s chodníky, obě šachty přístupovými točitými
schodišti a v březnu roku 1843 byl slavnostně otevřen za
přítomnosti královny Viktorie a prince Alberta. Pro přetrvá-
vající finanční problémy společnosti Thames Tunnel
Company nebyly vybudovány přístupové tunelové rampy,
které by umožnily původně předpokládaný provoz kočárů
a nákladních povozů. Dalších 22 let proto sloužil pouze
jako tunel pro pěší (obr. 6) a stal se světově vyhledávanou
placenou turistickou atrakcí. 

V roce 1865 byl tunel zakoupen společností East London
Railway Company, která od roku 1869 začala po dobudování
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Obr. 7 První parní vlak linky East London projel tunelem v roce 1869
Fig. 7 The first steam train of the East London Line passed through the tun-
nel in 1869 

Obr. 8 Po rekonstrukci je tunel od roku 2010 součástí příměstského železnič-
ního systému London Overground 
Fig. 8 After reconstruction in 2010, the tunnel is part of the suburban train
system, the London Overground 
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