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Hustota zalidn ění České republiky

Rozloha – 78 868,4 km2 (21. místo v Evropě)
Počet obyvatel – 10,509 mil (12. místo v Evropě)
Průměrná hustota zalidnění – cca 130 obyvatel/km2 (14. místo v Evropě, 58. místo na světě)
Počet obcí – 6 249
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Železni ční sít České republiky
Česká republika má, díky historickému vývoji, jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě.              
V současnosti víc než 10 000 km železnic má 21 států světa. Délka železniční sítě v ČR je    
9 430 km, z toho 1 870 km tratí je dvoukolejných, přes 2 670 km tratí je elektrifikovaných. To 
představuje hustotu železniční sítě 0,12 km/km2. Tím se ČR zařazuje mezi státy s největší
hustotou železniční sítě jako                                                           
je Německo, Belgie                                                   
nebo Švýcarsko.                                                       
Většina tratí je                                                             
normálně
rozchodných                                                     
(1 435 mm),                                                     
97 km tratí je                                                             
úzkorozchodných                                                  
(760 mm). 
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Hustota železni ční sítě České republiky

Železniční síť České republiky se vyznačuje rozdílem mezi severní a jižní polovinou.               
Jižní polovina má dvakrát menší hustotu železnic než severní.                                               
Celá síť má radiální charakter v důsledku geografického rázu Čech a velkého centra Prahy, 
mnoho tratí je ale také obvodových.                                                    
Železniční síť Moravy je rovněž ovlivněna                                                              
přitažlivostí našeho hlavního města,                                                            
ale na rozdíl od Čech má
charakter průchodní.
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Česká republika v kontextu Evropy

Hranice:
Polsko – 761,8 km
Německo – 810,3 km
Rakousko – 466,3 km
Slovensko – 251,8 km
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Hustota železni ční sítě České republiky
Páteří naší železniční sítě je tzv. první hlavní tah vedoucí od hranic se Spolkovou republikou 
Německo přes Děčín, Prahu, Českou Třebovou, Olomouc a Ostravu k hranicím se Slovenskou 
republikou.
Dalším významným tahem je trať oddělující se od prvního hlavního tahu v Kolíně směrem na 
Brno a pokračující ke hranicím s Rakouskem.                                                  
Významné jsou tratě z Prahy                                                        
směrem na jih a na západ,                                                            
také ty tratě, které
spojují oba hlavní
tahy. 
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Mapa Rakousko - Uherska z roku 1899
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Železni ční mapa z roku 1871
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Železni ční mapa z roku 1894
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Železni ční mapa z roku 1894 - detail
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Železni ční mapa z roku 1899
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Geografie české republiky a tunely
Povrch (reliéf) Česka - převažující ráz pahorkatin a vrchovin:
• 67 % území leží v nadmořské výšce do 500 m
• 32 % v rozmezí 500–1000 m
• asi 1 % nad 1000 m

Reliéf krajiny a hustota 
zalidnění si při budování
železniční sítě vyžádaly 
výstavbu tunelů. S tou 
bylo započato ji v roce 
1842, stavbou původního 
Třebovického tunelu na 
trati Olomouc – Praha.

Česko se neřadí mezi 
země s dlouhými tunely. 
Je to dáno charakterem 
české krajiny a také
nároky na směrové a 
prostorové vedení tratí v 
době, kdy byla většina 
tunelů na našem území
budována.
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Z historie českých železni čních tunel ů
• Třebovický tunel - dokončen 1845 - opuštěn 1865 - přestavěn 1931-32 - zrušen 2005
• Tatenický (Krasíkovský) tunel – dokončen 1845 – zrušen 2004
• Choceňský tunel – dokončen 1845 – zrušen 1949
• Slavíčský tunel – dokončen 1846 – opuštěn 1895
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Stavební p řehled českých železni čních tunel ů
� v roce 1845 postaveny první 3 tunely: Třebovický (původní), Tatenický a Choceňský
� do roku 1850 postaveno dalších 17 tunelů
� od roku 1850 do roku 1900 postaveno 88 tunelů
� celkem do roku 1900 v četně postaveno 109 tunel ů

� od roku 1900 do roku 1936 postaveno 30 tunelů
� od roku 1936 do roku 1945 postaveny 4 tunely
� od roku 1945 do roku 1989 postaveno 12 tunelů
� od roku 1989 do roku 2010 postaveno 11 tunelů
� celkem do roku 2010 bylo postaveno166 tunel ů (44,712 km)

� z toho 76 tunelů dvoukolejných
� 4 tunely byly opuštěny a 6 tunelů bylo zrušeno

�� k 1.1.2010 je provozovk 1.1.2010 je provozovááno 156 tunelno 156 tunelůů (42,684 km)(42,684 km)
� u 30 stavebně dvoukolejných tunelů je položena a provozována jen jedna kolej
� 38 tunelů je provozováno dvoukolejně, 88 tunelů jednokolejně
� nejdelší jednokolejný tunel je tunel Březno - 1.758 m
� nejdelší dvoukolejný tunel je tunel Vítkovský severní – 1.365 m
� 8 tunelů má délku nad 1.000 m
� 126 tunelů má délku do 350 m (*)

(*)Tunely nad 350 m délky jsou dle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., která je                                                    
prováděcí vyhláškou k zákonu č. 133/1985 Sb. v platném znění (o požární ochraně),                                                              
objekty se složitými podmínkami pro zásah.
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Z historie českých železni čních tunel ů

1992 - Blanenský č. 8/2                   2002 - Vepřek 2004 - Krasíkov 2004 - Tatenický

2005 – Třebovický 2005 – Malá Huba                          200 6 – Hněvkovský I.

2006 – Hněvkovský II.                          2007 – B řezno 2008 – Vítkovské tunely 
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Stavební p řehled českých železni čních tunel ů
Tunely rozestav ěné:

� Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany (III. TŽK)
• Osek (dvoukolejný tunel délky 324 m)

� Modernizace trati Votice – Benešov (IV. TŽK)
• Votický (dvoukolejný tunel délky 588 m)
• Olbramovický (dvoukolejný tunel délky 480 m)
• Zahradnický (dvoukolejný tunel délky 1 030,4 m)
• Tomický I. (dvoukolejný tunel délky 324 m)
• Tomický II. (dvoukolejný tunel délky 254 m)

� Optimalizace trati st. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice n. Olší (III. TŽK)
• Jablunkovský II. (přestavba stávajícího jednokolejného tunelu na tunel dvoukolejný délky 612 m)

Tunely p řipravené k realizaci:

� Modernizace trati Rokycany - Plzeň
• Ejpovice (dva jednokolejné tunely délky 2 x 4 152 m)

Tunely projektované:

� Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať (I. resp. III. TŽK)
- navržena dvojice jednokolejných tunelů:

• Oucmanice (délka cca 5 km)
• Hemže (délka cca 1,15 km)
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Stavební p řehled českých železni čních tunel ů
Tunely projektované:

� Modernizace  trati Brno – Přerov, I. etapa Blažovice – Nezamyslice
- navrženy čtyři nové dvoukolejné tunely:

• Holubický (délka 980 m)
• Rousinovský (délka 700 m)
• Habrovanský (délka 650 m)
• Dřevnovický (délka 390 m)

� Modernizace trati Nemanice – Ševětín (IV. TŽK)
- předpokládá se výstavba dvou tunelů o délce 3 km, resp. 5 km

� Praha – Beroun – nové železniční spojení (III. TŽK)
- navrženy dva jednokolejné tunely délky 2 x 4,35 km,                                                
resp. 2 x 17,9 km, resp. 2 x 12,9 km
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Železni ční síť Evropy
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Železni ční koridory Evropy
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Železni ční koridory Evropy - dokumenty
• Země Evropské unie ve své koncepci evropských železnic (ve snaze podpořit železniční přepravu osobní i 

nákladní) uplatňuje praktické kroky s cílem zajistit železničním podnikům v silné konkurenci (především 
silniční dopravy) zvýšení podílu na trhu. 

• Evropská unie vydává dokumenty dvojího typu – doporu čující a závazné . Základním dokumentem 
v oblasti dopravy jsou Římské smlouvy, které stanovují postupné vytváření společného evropského trhu a 
jeho pravidla v oblasti dopravy. Vstoupily v platnost 1.1.1958 a byly několikrát doplňovány a zpřesňovány. 
Jedním z nejdůležitějších základních dokumentů v oblasti dopravy je pak Maastrichtská smlouva (1993). Ta 
deklaruje nutnost vytváření společné dopravní politiky členských zemí a potřebu vytváření transevropských 
dopravních sítí. 

• Závazné dokumenty jsou právními normami EU, jejichž n edodržení je sankciováno. Tyto normy jsou 
samoz řejmě závazné pro všechny členské státy EU.

• Z hlavních závazných směrnic lze uvést:
- nařízení č. 2598/70, které definuje termín „dopravní cesta“,
- směrnice 2001/12/ES, kterou se mění směrnice 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství se změnami 

dle směrnice 2004/51/ES, která vyžaduje oddělit alespoň účetně dopravní cestu od dopravce, 
poslední změna byla dána směrnicí 2007/58/ES,
- směrnice 2001/13/ES, kterou se mění směrnice 95/18/ES pro udělování licencí železničním podnikům se 

změnami dle směrnice 2004/49/ES,
- směrnice 2001/14/ES, kterou se mění směrnice 95/19/ES o alokaci kapacity dopravní cesty a její

zpoplatnění se změnami dle směrnice 2004/49/ES,
- rozhodnutí Evropského parlamentu č. 884/2004/EC měnící Rozhodnutí č. 1692/96/EC o rozvoji TEN-T, 
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 

Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského 
konvenčního železničního systému.
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Železni ční koridory – dohody a projekty

Pro vysoké fixní náklady železnice je důležitá koncentrace p řepravy na vytvo řenou hlavní transevropskou 
železni ční síť.
Tato síť byla definována především v dohodách a projektech přijatých v rámci EHK/OSN i na úrovni Evropské
unie a Mezinárodní železniční unie:

- Dohoda AGC - evropská dohoda o mezinárodních železničních magistrálách - (31.5.1985 - EHK/OSN), 
přístup ČSSR schválen vládou dne 8.2.1990 č. 78/90 a je zakotvena také v Zákoně č. 266 / 1994 

Sb. o drahách.
- Dohoda AGTC - evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a s

ouvisejících objektech - (1.2.1991 -EHK/OSN), jménem ČSFR byla dohoda podepsána v Praze 
dne 30.10.1991 a pro nástupnickou Českou republiku vstoupila v platnost dnem 20.11.1994 a je 
zakotvena v zákoně č. 35 / 1995 Sb přístup ČR schválen vládou dne 1.6.1994 č. 298/
- Projekt TER - projekt EHK/OSN - (od r. 1989),
- Projekt TEN - EU (CEMT) - multimodální koridory definované na II. Pan-evropské konferenci na Krétě státy 
střední a východní Evropy /CEEC/ ( 14.3.1994) a upřesněny v červnu 1997 v Helsinkách,
- Projekt TEN – T projekt EU - (od r. 2004)
- 30 prioritních evropských projekt ů

Pro zajištění kvalitního propojení se sousedními zeměmi v souladu se závěry evropské dopravní politiky,   
která doporučuje podstatný přesun přepravních výkonů ze silnic na železnici. Na páteřních koridorových 
tratích bude provedena modernizace v parametrech, jež jsou plně srovnatelné s parametry obdobných tratí
v zahraničí, a které vycházejí z mezinárodních dohod AGC (Evropská dohoda o hlavních železničních 
magistrálách) a AGTC (Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a 
souvisejících objektech) k nímž ČR přistoupila. Je nutné zabezpečit technickou a provozní propojitelnost s 
železnicemi Evropy ve smyslu Směrnice EK 2001/16 o interoperabilitě konvenční železniční dopravy.
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Železni ční koridory a projekty EU

Rozhodnutím Evropského parlamentu č. 884/2004/EC měnící Rozhodnutí č. 1692/96/EC o rozvoji TEN-T byly 
definovány i prioritní projekty v nových státech EU. České republiky se týkají dva prioritní projekty 22 a 23, 
resp. jejich části.
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Železni ční koridory – projekty 22 a 23

Rozhodnutím Evropského parlamentu č. 884/2004/EC měnící Rozhodnutí č. 1692/96/EC o rozvoji TEN-T byly 
definovány i prioritní projekty v nových státech EU. České republiky se týkají dva prioritní projekty 22 a 23, 
resp. jejich části.



PPřřííprava a výstavba prava a výstavba ččeských eských žželeznielezniččnníích tunelch tunelůů

TunelTuneláářřskskéé odpoledne 2/2010:odpoledne 2/2010: Organizace pOrganizace přříípravy a stavby tunelpravy a stavby tunelůů z pohledz pohledůů investora investora 

Železni ční koridory České republiky
I. koridor:   SRNSRN -- DDěčěčíín n -- Praha Praha -- Pardubice Pardubice -- ČČeskesk áá TTřřebovebov áá -- Brno Brno -- BBřřeclav eclav -- RakouskoRakousko
II. koridor:  Polsko Polsko -- Petrovice u KarvinPetrovice u Karvin éé -- Ostrava Ostrava -- PPřřerov erov -- BBřřeclav; odboeclav; odbo ččnnáá vvěětev Ptev P řřerov erov -- Olomouc Olomouc 

-- ČČeskesk áá TTřřebovebov áá
III. koridor: SRN SRN -- Cheb Cheb -- PlzePlzeňň -- Praha Praha -- OstravaOstrava –– SR;SR; odb.vodb.věětev Plzetev Plzeňň -- DomaDomažžlice lice -- SRNSRN
IV. koridor: SRN SRN -- DDěčěčíín n -- Praha Praha -- TTáábor bor -- VeselVeselíí nad Lunad Lužžnicnicíí -- ČČeskeskéé BudBuděějovice jovice -- HornHorníí DvoDvořřiiššttěě --

Rakousko 

Tratě musí vyhovovat
mezinárodním dohodám
AGC a AGTC o hlavních tratích 
v Evropě:
� největší rychlost minimálně
160 km/h 
� přechodnost D4 podle UIC 
(22,5 t na nápravu) 
� prostorová průchodnost podle 
ložné míry UIC-GB. 
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Železni ční koridory České republiky
I. tranzitní (IV. panevropský) koridor: (Berlin - Dresden) - Děčín - Praha - Pardubice - Česká

Třebová - Brno - Břeclav - (Wien / Bratislava - Budapest) - délka 457 km
Modernizace probíhala na základě usnesení vlády ČR č. 77/1994 a následně č.1262/1999.

II. tranzitní koridor: (Gdaňsk - Warzsawa - Katowice) - Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov 
- Břeclav; odbočná větev Přerov - Olomouc - Česká Třebová – délka 206 km
Modernizace probíhala na základě usnesení vlády ČR č. 432/1995 následně č. 1262/1999.

III. tranzitní koridor: (Le Havre - Paris - Frankfurt a.M.) - Cheb - Plzeň - Praha - Ostrava -
(Žilina - Košice - Lvov); odbočná větev Plzeň - Domažlice - (Nürnberg) – délka 
665 km; (bez souběhu s I. a II.TŽK) je délka 357,8 km
Realizace  byla schválená usnesením vlády ČR č. 575/2002 a následně č.885/2005.

IV. tranzitní koridor: (Stockholm - Dresden) - Děčín - Praha - Tábor - Veselí nad Lužnicí -
České Budějovice - Horní Dvořiště - (Linz - Salzburg - Ljubljana - Rijeka - Zagreb) 
– délka 345 km; (bez souběhu s I. TŽK) je délka 216,2 km
Realizace byla schválená usnesením vlády ČR č. 1317/ 2001 a následně č.885/2005.
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Železni ční koridory České republiky

Hlavní cíle modernizace železni čních koridor ů:
- napojení železniční sítě ČR na hlavní evropské magistrály
- dosažení traťové třídy zatížení - přechodnosti D4 UIC tj. 22,5 t na nápravu pro 

úroveň traťové rychlosti 120 km/h včetně
- zvyšování traťové rychlosti až na min 160 km/h*
- zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC
- zajištění podmínek pro možnost použití jednotek s naklápěcími skříněmi pro 

dálkovou a mezinárodní dopravu
- zvýšení bezpečnosti provozu novými dokonalejšími technologickými zařízeními
- zvyšování cestovní rychlosti, bezpečnosti a kultury cestování
- zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v osobní a nákladní dopravě
- snižování zátěže životního prostředí

*Traťová rychlost je ovlivněna především směrovým vedením jednotlivých úseků koridorů, 
přičemž maximální rychlost na železničních tratích ČR je omezena dosud 
platnými právními předpisy (prováděcí vyhláška č. 177/95 Sb. k zákonu o 
dráhách) na 160 km/h. 
U tunelů je to stávající ČSN 73 7508 (2002), která platí pro projektování a stavbu 
ražených a hloubených tunelů na dráhách s traťovou rychlostí do 160 km/h.



PPřřííprava a výstavba prava a výstavba ččeských eských žželeznielezniččnníích tunelch tunelůů

TunelTuneláářřskskéé odpoledne 2/2010:odpoledne 2/2010: Organizace pOrganizace přříípravy a stavby tunelpravy a stavby tunelůů z pohledz pohledůů investora investora 

Dopravní politika a koncepce dopravy

Základním doporučujícím dokumentem (v souvislosti s tranzitními železničními koridory) jsou 
tzv. „Zásady modernizace“.
Byly zpracovány v r. 1992 pro tehdejší Československo a pro Českou republiku byly upraveny 
a schváleny v roce 1993. Ve své první části jsou v zásadách definovány jednotlivé koridory a 
stanoven způsob jejich modernizace. Ve druhé části jsou pak definovány technické parametry 
v jednotlivých oborech. Ty byly pak ve dvou dodatcích upraveny a aktualizovány.

Po vzniku SŽDC s.o. a ČD a.s., byly „Zásady modernizace“ po třetí aktualizovány a vydány 
jako směrnice generálního ředitele č. 16/2005 pod názvem „Zásady modernizace a 
optimalizace vybrané železniční sítě České republiky“.

Aktualizace programu modernizace byla schválena usnesením vlády č. 885/2005 ze dne 13. 
července 2005. Aktualizace reaguje na zařazení koridoru mezi prioritní projekty evropského 
zájmu v souladu s usnesením č. 884/2004/EC Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, 
upravuje model financování a prodlužuje dobu realizace do roku 2016.

V současné době jsou výchozími závaznými nebo doporučenými programy ČR následující
dokumenty:
- Dopravní politika České republiky 2005 – 2013 (usnesení vlády č.882 z 13.7.2005),
- Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury 2008 – 2013 a 2009 - 2016
- Strategie podpory dopravní obsluhy území,
- Politika územního rozvoje České republiky,
- Operační program DOPRAVA na léta 2007 – 2013
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Investi ční zdroje a plánování

Obecně jsou prioritní osy TEN-T financovány přímo z rozpočtů EU pro priority TEN-T, z 
kohezních fondů (fondů soudržnosti), z Evropského fondu regionálního rozvoje nebo půjčkami 
Evropské investiční banky.

Ostatní, neprioritní akce na sítích TEN-T, mohou být financovány také ze strukturálních fondů, 
konkrétně z Operačního programu doprava (OPD).

Dalším zdrojem financování jsou národní zdroje, v případě ČR se jedná o Státní fond dopravní
infrastruktury, čerpající prostředky ze státní pokladny.

Proces investičního plánování navazuje na evropské i vnitrostátní závazné úmluvy, které
zahrnují nejvýznamnější investiční aktivity SŽDC.

V současnosti připravované stavby v ČR jsou:
- vyjmenovány v „Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2009 – 2016“
(HVDI)
- vyjmenovány v „Návrhu rozpočti SFDI“
- každoročně schvalovány vládou a poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR

Následně jsou konkrétní investiční akce začleněny do každoročního plánu investičních 
výstavby železniční dopravní infrastruktury.
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Investi ční plánování

Proces investičního plánování a realizace rozvoje železniční infrastruktury je značně závislý 
na prostředcích, které SŽDC získá z evropských a především národních zdrojů, což je velice 
závislé na momentální politické reprezentaci a jejích prioritách.

Celková koncepce plánovaných staveb je pak narušena zároveň tím, že není dostatek 
finančních prostředků po redukcích plánovaného rozpočtu a některé stavby musejí být 
zahájeny v pozdějších letech, případně v omezeném rozsahu.

Stává se, že v dalším stupni projektové přípravy se řešení změní bez dodatečné zpětné
vazby na celkovou koncepci záměru. Tím se může často výhledové řešení neúměrně
prodražovat bez očekávaného efektu při ekonomickém hodnocení.
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Postupné kroky p ři přípravě a realizaci staveb

Část koncepce
� prognózy, průzkumy, územní plány
� koncepční studie (KS), studie možností a příležitostí – variantní řešení
� studie proveditelnosti (SP) 
� územně technická studie (ÚTS), podklad pro investiční záměr (IZ)

Část p řípravy investice – zhotovení dokumentace
� investiční záměr vybrané varianty
� studie z hlediska dopadů na životní prostředí (EIA)
� přípravná dokumentace pro územní rozhodnutí (PD)
� územní rozhodnutí
� projekt stavby (P) – dokumentace pro stavební povolení
� stavební povolení
� zadání stavby

Část realizace – zhotovení stavby
� realizační dokumentace stavby (RDS)
� realizace stavby a uvedení do provozu
� dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
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Problémy p ři přípravě

Část koncepce
� prognózy, průzkumy, územní plány

� absence jasné uzákoněné dopravní politiky (pouze vládní usnesení)
� problémy s územními plány zejména menších obcí (cenová mapa, vyvlastňování)

� koncepční studie (KS), studie možností a příležitostí – variantní řešení
� někdy zcela chybí
� jindy není variantní řešení podloženo předběžným inženýrsko geologickým průzkumem 
(IGP), případně tento není dostatečný

� studie proveditelnosti (SP)
� posouzení ekonomické vhodnosti tunelových staveb z dlouhodobého hlediska
� riziková analýza však bývá zaměřena pouze na ekonomické hodnocení

� územně technická studie (ÚTS), podklad pro investiční záměr (IZ)
� měla by být zpracována pro všechny hodnocené varianty
� měla by předcházet studii proveditelnosti a její výsledky by měly být do ni zapracované

Jakákoliv stavba či její etapa musí vždy vycházet z celkového výhledového řešení a nikoliv 
opačně, kdy se dílčí stavba připraví či dokonce realizuje a posléze se obtížně hledá a stanovuje 
cílový stav.

Studie řešící železniční infrastrukturu zadává řada orgánů státní správy a samosprávy bez 
pevně stanovených pravidel a ty se pak bez řádného postupu projednání a schválení dostávají
do územně plánovacích dokumentací.
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Problémy p ři přípravě
Část p řípravy investice - zhotovení dokumentace

� investiční záměr vybrané varianty

� studie z hlediska dopadů na životní prostředí (EIA)

� přípravná dokumentace pro územní rozhodnutí (PD)
� obecně různá kvalita projektů a technického řešení
� pokřivené konkurenční prostředí na trhu projekčních organizací
� tunel není solitér, ale je součástí PD určitého úseku železniční trati
� jakákoliv chybná technická řešení na jiných PS nebo SO mohou mít v rámci PD dopad      

na samotný tunel a jeho technické řešení
� při výběru konstrukce a volbě technologie provádění je zcela zásadní posouzení
ekonomické vhodnosti z dlouhodobého hlediska (tj. náklady investiční a na údržbu) 
� při technickém řešení citlivěji zvažovat zábor pozemků
� nedostatečný rozsah podrobného IGP 
� nesprávně vyhodnocený podrobný IGP
� nesprávné zapracování výsledků podrobného IGP do PD
� absence komplexní rizikové analýzy (v SP bývá riziková analýza zabývající se 
ekonomickým zhodnocením, v PD riziková analýza zabývající se scénářem možných 
nehod v tunelu; kde je riziková analýza geologických a geotechnických poměrů, 
technického řešení, způsobu ražby, apod.?)
� špatně vypracovaná riziková analýza nehod je špatnou základnou pro požárně
bezpečnostní řešení tunelu (PBŘ)
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Problémy p ři přípravě
� vypracované PBŘ vytváří půdu pro nadstandardní požadavky HZS, které neúměrně

navyšují cenu tunelu
� projednání problematického PBŘ může výrazně prodloužit proces získání stanoviska 

HZS pro územní řízení

� projekt stavby (P) – dokumentace pro stavební povolení
� obecně různá kvalita projektů a technického řešení
� zažitá praxe kdy zpracovatel PD je zároveň zpracovatelem projektu stavby neumožňuje 

odhalení koncepční či technické chyby již u projektanta
� nedostatečná kvalita projektů = zvýšené nároky na pracovníky-specialisty SŽDC při 

odhalování nedostatků v projektu
� nedostatečná zkušenost pracovníků SŽDC v přípravě s realizací projektů
� absence auditu projektů
� převzetí závěrů nedostatečně provedeného, případně vyhodnoceného IGP
� nesprávně zadaný nebo provedený doplňující IGP
� absence komplexní rizikové analýzy (nikoliv rizikové analýzy nehodové)
� absence nové normy ČSN 73 7508 Železniční tunely
� vyžadovaní kvalitně zpracovaného projektu geotechnického monitoringu
� špatná riziková analýza nehod a následně špatné PBŘ má výrazný dopad do 

technického řešení a ceny tunelu
� projednání problematického PBŘ může výrazně prodloužit proces získání stanoviska 

HZS pro stavební řízení
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Problémy p ři přípravě
� problematická legislativa (stavební zákon č.183/2006 Sb., vyvlastňovací zákon 
č.184/2006 Sb.)

� problém při výkupu pozemků (absence územních plánů malých obcí, cenových map)
� problém výkupu pozemků = problém získání stavebního povolení
� dělení staveb na etapy (stavební úseky) kvůli možnosti získat stavební povolení
� prodlužující se doba pro získání stavebních povolení vyvolává nutnost zahájit výběrové
řízení dřív, než jsou vydána všechna stavební povolení potřebná pro celou stavbu

� stavební povolení
� procesní pochybení při stavebním řízení může způsobit jeho soudní zrušení

� zadání stavby
� procesní pochybení při výběrovém řízení může způsobit jeho výrazné prodloužení

případně zrušení
� zvláštní technické podmínky (ZTP) se často stávají poslední možností jak řešit chybějící

věci v projektu, případně věci, které se nepodařilo zajistit v rámci přípravy
� v případě povolení alternativního řešení je nutno tuto skutečnost řádně ošetřit                

v zadávací dokumentaci, zejména v ZTP a adekvátně prodloužit dobu soutěže
� nutný audit zadávací dokumentace
� neupřednostnit nabídku s nejnižší cenou aniž by se dostatečně zdůrazňovala kvalita a 

kontrola
� geotechnický monitoring zadat odděleně od vlastní stavby
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Problémy p ři realizaci
Část realizace – zhotovení stavby

� etapizace (dělení stavby) a postupné získávání stavebních povolení (často na přeskáčku) 
může znemožnit dodržet v projektu nastavený harmonogram stavby a zkomplikovat proces
logické návaznosti stavebních objektů a provozních souborů.

� realizační dokumentace stavby (RDS)
� zpracovatel PS by neměl být zpracovatelem RDS
� pozdní předkládání realizační dokumentace
� nedostatečnost a neúplnost zpracování realizační dokumentace

� realizace stavby a uvedení do provozu
� základem je kvalitně uzavřený smluvní vztah
� uplatňování systému řízení rizik, jak při uzavírání smluvního vztahu, tak při plnění
smluvních podmínek a realizaci díla
� zajištění dostatečného množství pracovníků-odborníků schopných vykonávat kvalitní
dozor investora
� důsledné vykonávání funkce technického dozora investora
� důsledné hlídání kvality provedené práce
� důsledné hlídání technologické kázně a schválených technologických postupů
� důsledné provádění kontrolního monitoringu
� důsledné uplatňování observační metody, zejména při použití NRTM
� zlepšení platební morálky
� finančně zainteresovat zhotovitele na úsporách
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Závěr

� Rostoucí počet projektů tunelů a zvětšující se délka a technická náročnost připravovaných 
tunelových staveb, klade velké nároky na odbornost všech zúčastněných tj. na projektanty, 
na zhotovitele a v neposlední řadě i na pracovníky SŽDC, jako stavebníky a budoucí správce.

� Přitom snaha o neustálé zvyšování tempa výstavby, nedostatek odborníků a ne zcela ideální
konkurenční prostředí na trhu projekčním a zhotovitelském, sebou dlouhodobě přináší riziko 
nižší kvality přípravných a realizačních prací.

� Kontrola požadované kvality za této situace vyžaduje odpovídající počet odborných 
pracovníků jak v procesu přípravy a projednání staveb tak při jejich vlastní realizaci.

� SŽDC, prostřednictvím svých pracovníků, klade a i nadále bude klást důraz na požadovanou 
vysokou kvalitu díla a za současné ekonomické situace státu i na ekonomickou přiměřenost 
staveb tunelových objektů. 

� Jako zcela zásadní se jeví začít uplatňovat u všech tunelových staveb systém řízení rizik, 
který se zabývá identifikací, analýzou a vyhodnocením rizikových míst projektu tak, aby 
nedošlo k negativním změnám nebo událostem v průběhu přípravy, výstavby či provozu 
hotového díla, jejichž důsledkem je škoda.
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DDěěkuji Vkuji V áám za pozornostm za pozornost


