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Objednatel :  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace        

Zastoupený :  Stavební správa západ  

Zhotovitel projektu a AD :      SUDOP PRAHA a.s.             

Zhotovitel stavby :  Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany - Plzeň 

 (Metrostav a.s. + Subterra, a.s.) 

Technický dozor investora :   Sdružení Inženýring dopravních staveb a.s. + 

 SATRA, s.r.o. 

Geotechnický monitoring :     Sdružení GEOtest, a.s. + Angermeier  

 Engineers, s.r.o. 

Zhotovitel RDS tunelu :  METROPROJEKT Praha a.s. 

Průběžná technická pomoc :  D2 Consult Czech s.r.o. 

Celková délka úseku :              20,237 km 

            po dokončení :             14,147 km 

Tunel Ejpovice :                             2 x 4.150 m 

Traťová rychlost v tunelu :             160 km/h 

Stavební připravenost v tunelu : 200 km/h 

 



Příprava a realizace tunelu Ejpovice 

Modernizace trati Rokycany - Plzeň 

  Tunelářské odpoledne 3/2015              Tunel Ejpovice  

2002 - zahájení přípravy 

 Studie proveditelnosti 3. tranzitního koridoru Mosty u Jablunkova st. hranice – 

Cheb st. hranice (11/2001 – 06/2002) 

 Územně technické studie (ÚTS) ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Praha-

Smíchov – Plzeň 

 Koncepce technického řešení 

2003 – přípravná dokumentace 

 Přípravná dokumentace (pro územní řízení - DUR) (01/2003 – 10/2003) 

2005 

 Stanovisko MŽP k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí 

2006 

 Územní rozhodnutí (05/2006) 
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2007 

 Projekt stavby /pro stavební povolení/ (03/2006 – 10/2007) 

2008 

 Změna územního rozhodnutí (08/2008) 

2009 

 Dodatek projektu stavby /zapracování podmínek HZS/ (03 – 09/2009) 

2010 

 Stavební povolení pro 1. část: úsek Plzeň Doubravka - Plzeň hl.n. (03/2010) 

 nabytí právní moci 04/2010 

 Stavební povolení pro 2.část: úsek Rokycany (mimo) - Ejpovice (mimo) (12/2010) 

 nabytí právní moci 01/2011 
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2010 

 Zahájení prací na zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby (03/2010) 

 08/2010 – z rozhodnutí ministra dopravy zastaveny všechny přípravné práce; 

podmínkou v pokračování je nalezení úspory ve výši cca 10% 

 

 

 

 

 

 

2011 

 Úprava Požárně bezpečnostního řešení tunelů (03/2011) 
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2012 

 02/2012 - dokončení zadávací dokumentace na zhotovitele stavby 

 02/2012 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby 

 zadavatel připouští ve smyslu § 70 ZVZ varianty nabídky tj. návrh variantního 

řešení technologie ražby a výstavby definitivního ostění tunelu 

 09/2012 - Stavební povolení pro 3.část: úsek Ejpovice (včetně) - Plzeň Doubravka  

 nabytí právní moci 05/2013 /odvolací řízení 09/2012 – 05/2013/ 

 07 – 09/2012 - výběrové řízení na zhotovitele stavby 

 09/2012 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 vybrána variantní nabídka s technologii ražby TBM 

 10/2012 - námitky 3 uchazečů proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a 

       proti úkonům zadavatele v zadávacím řízení 

 11/2012 - návrh 2 uchazečů k ÚHOS na přezkoumání úkonů zadavatele ve    

      výběrovém řízení 
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2013 

 11/2012 – 04/2013 – přezkoumání úkonů zadavatele ve výběrovém řízení na  

        ÚHOS 

 04/2013 – rozhodnutí ÚHOS, kterým zamítá v plném rozsahu návrh navrhovatele 

 07/2013 – rozhodnutí ÚHOS, kterým zamítá podaný rozklad navrhovatele a      

       potvrzuje své rozhodnutí ze dne 12.4.2013 

 17.07.2013 – podepsání smlouvy o dílo se zhotovitelem 

 celková doba realizace díla : 36 měsíců 

 09.08.2013 – předání staveniště 
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Tunel Ejpovice DUR - koncepce v dvou tunelů Homolka a Chlum za sebou se zastávkou Újezd 

2003 – DUR  

 dva dvoukolejné tunely : tunel Homolka 2 300 m a tunel Chlum 1 300 m 

 teoretický výrub 103,6 m2 ve střední části a 123 m2 u portálů 

 ražba NRTM 

 úniková štola vedena paralelně podél tunelu 

 klasické štěrkové kolejové lože 

 zastávka Újezd dl. 400 m mezi tunely 

Původní členění stavby a předpokládané termíny: 

 dokončení přípravné dokumentace pro územní rozhodnutí 31.10.2003 

 vydání územního rozhodnutí do 30.04.2004 

 schválení přípravné dokumentace do 30.04.2004 

 ukončení výběrového řízení na projekt stavby 31.03.2005 

 zpracování projektu stavby do 31.10.2005 

 zahájení realizace stavby 01.03.2006 

 ukončení stavby 30.11.2009 
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Tunel Ejpovice DUR - koncepce v dvou tunelů Homolka a Chlum za sebou se zastávkou Újezd 
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Tunel Ejpovice DUR - koncepce v dvou tunelů Homolka a Chlum za sebou se zastávkou Újezd 
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Tunel Ejpovice Projekt – koncepce jednoho dvoutubusového tunelu 

2007 – projekt  

 zastávka Újezd mezi tunely zrušena 

 jeden dvoutubusový  tunel resp. dva jednokolejné tunely : 2 x 4 150 m 

 členění SO tunelu zůstává : tunel Homolka a tunel Chlum 

 ražba NRTM 

 plocha výrubu : 67,83 m2 – 75,95 m2 

 14 propojek mezi tunely sloužících pro únik cestujících 

 dvě požární nádrže : 150 m3 u technologického centra, 50 m3 u vjezdového portálu 

 zavodněné požární potrubí 

 technologická (úniková šachta) se dvěma schodišti 

 evakuační výtah 

 bezpečnostní tunelové výklenky 

 nadzemní hydranty požárního vodovodu 

 heliport u technologického centra 

 rozsáhlý kamerový systém; propojení na HZS PK 

 klasické štěrkové kolejové lože 
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Tunel Ejpovice Projekt – koncepce jednoho dvoutubusového tunelu 
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Tunel Ejpovice Projekt – koncepce jednoho dvoutubusového tunelu 
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Tunel Ejpovice Projekt – koncepce jednoho dvoutubusového tunelu 

2009 – dodatek k projektu 

 pevná jízdní dráha nahrazuje štěrkové lože 

2011 - úprava Požárně bezpečnostního řešení tunelů 

 redukce tunelových propojek ze 14 na 8 

 zrušení obou požárních nádrží 

 šachta zůstává pouze pro technologické účely 

 zrušení evakuačního výtahu a druhého schodiště 

 zrušení heliportu 

 zapuštění požárních hydrantů do chodníků 

 redukce kamerového systému; propojení na HZS SŽDC 

 zůstává pevná jízdní dráha 
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Tunel Ejpovice Projekt – koncepce jednoho dvoutubusového tunelu 

2012 – vybraná nabídka zhotovitele 

 ražba technologii TBM 

 teoretický výrub 75,43 m2 

 odstranění bezpečnostních výklenků, včetně trakčních 

 zrušení hloubené středové jámy a nahrazení pilotovou šachtou 

2013 

 07/2013 - podepsání smlouvy o dílo se zhotovitelem 

 08/2013 - předání staveniště 

 01/2013 – 01/2014 – příprava zadávací dokumentace na TDI na tunel Ejpovice 

 07/2013 – 05/2014 – příprava zadávací dokumentace geotechnického monitoringu 

2014 

 01 – 09/2014 – výběrové řízení na TDI na tunel 

 05/2014 – 03/2015 – výběrové řízení na GTM 

2015 

 31.01.2015 – zahájení ražby 
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Tunel Ejpovice  –  vývoj koncepce řešení tunelu 
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Tunel Ejpovice Projekt – koncepce jednoho dvoutubusového tunelu 



Příprava a realizace tunelu Ejpovice 

Modernizace trati Rokycany - Plzeň 

  Tunelářské odpoledne 3/2015              Tunel Ejpovice  

Největší problémy v rámci přípravy : 

 legislativa 

 stavební zákon č.183/2006 Sb. 

 původně vypuštěna náplň odst. (4) § 58 zákona č. 50/1976 Sb. : 

„Stavebník podzemních staveb podléhajících tomuto zákonu neprokazuje vlastnické 

nebo jiné právo k pozemku či stavbě na něm, jde-li o stavby, které funkčně ani svou 

konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a které ani 

jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen.“ 

 nově doplněno novelizaci č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb. 

 majetkoprávní vypořádání 

 zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury 

 pozitivní změnu přinesla až novelizace zákonem č. 178/2014 Sb. 

 vyvlastňovací zákon č.184/2006 Sb. 

 nedostatek zkušeností 

 obavy z procedurálního pochybení  
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 legislativa 

 zákon o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. (v současnosti 22 novelizací) 

 obavy z pochybení při zadávání veřejných zakázek 

 problém při nastavení základních kvalifikačních předpokladů 

 problém při nastavení profesních kvalifikačních předpokladů 

 problém při nastavení technických kvalifikačních předpokladů 

 obavy ze správného nastavení kritéria ekonomické výhodnosti 

 strach z kontrolních orgánů - vše může být posuzováno jako diskriminační 

 přístup kontrolních orgánů 

 často velice svérázný výklad zákona o VZ 

 snaha za každou cenu něco najít 

 přístup nadřízených orgánů a složek 

 chybí metodická a právní podpora 

 obava z inovací a změn zažitých postupů 
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 nedostatečná publicita a informovanost veřejnosti 

 zadavatel nemá potřebu velkou investici „mediálně prodat“ 

 nechuť investovat více do publicity stavby 

 placená publicita pouze v rámci podmínek stanovených EU  

     (např. navrhované informační centrum a webové stránky stavby nejsou součástí 

publicity stavby) 

 důsledky : 

• převažující negativní vztah veřejnosti 

• převažující negativní vztah informačních médií – honba za senzací 

• rozporuplný přístup orgánů veřejné a státní správy 

 nedostatek odborníků na všech úrovních 
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Největší problémy v rámci realizace : 

 legislativa 

 zákon o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. 

 problém při soutěžení služeb (TDI + GTM) 

 problém při nastavení základních kvalifikačních předpokladů 

 problém při nastavení profesních kvalifikačních předpokladů 

 problém při nastavení technických kvalifikačních předpokladů 

 problém s nastavením subdodavatelského omezení 

 nelze uplatnit kritérium ekonomické výhodnosti 

 zkušenosti a reference nelze použít jako hodnotící kritérium 

 strach z kontrolních orgánů - vše může být posuzováno jako diskriminační 

 zůstává jediné kritérium  - nejnižší cena 
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 legislativa 

 zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. 

 záchranný archeologický výzkum dle § 22 odst.2 

„Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou 

stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému 

ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 

záchranný archeologický výzkum.“ 

 zákon nařizuje stavebníkovi ZAV strpět bez ohledu na čas a náklady, ale 

nedává mu možnost se bránit proti neserióznímu přístupu těch archeologů, 

kteří si ze ZAV udělali výnosný business 

 kdo objektivně posoudí historickou hodnotu archeologických nálezů 

 co když historická hodnota archeologických nálezů je násobně nižší než 

celkové náklady vynaložené na ZAV a ZAV vyvolané 

 důsledky : 

 přímé náklady na ZAV dosáhly 5 násobku původně vysoutěžené ceny 

 zpoždění stavby o 11 měsíců 

 náklady ZAV vyvolané jdou do stovek mil. Kč 
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záchranný archeologický výzkum na přístupu k tunelu 
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záchranný archeologický výzkum na přístupu k tunelu 
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záchranný archeologický výzkum na přístupu k tunelu 
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záchranný archeologický výzkum na přístupu k tunelu 
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i takto lze provádět záchranný archeologický výzkum 
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Další problémy v rámci realizace : 

 zastaralé normy a předpisy 

 ČSN 73 7508 Železniční tunely – září 2002 

 TKP SŽDC (ČD), Kapitola 20 Tunely – účinnost od 1.1.2002 

 důsledky : 

 chybí opora pro : 

 technologii TBM 

 segmentové ostění 

 drátkobeton 

 stříkanou izolaci 

 zrušení tunelových výklenků 

 změny technického řešení vyvolané skutečně zastiženými zhoršenými 

geologickými, geotechnickými a hydrogeologickými podmínkami 

 projednávání změn během výstavby vyvolaných : 

 záchranným archeologickým výzkumem 

 změnou geotechnických podmínek 

 změnami technického řešení 
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Děkuji Vám za pozornost 


