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Projekční tým
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Projektanti jednotlivých tunelových objektů:

� Tunel Libeř - AMBERG Engineering Brno, a.s.

� Tunel Kamenná Vrata – MOTT MACDONALD CZ, spol. s r.o. 

� Tunel Luka – PRAGOPROJEKT, a.s.

� Tunel Hostěradice, Vršky a Krňany – AMBERG Engineering Brno, a.s.

� Tunel Prostřední vrch – SUDOP Praha, a.s.

� Koordinátor tun. staveb: Středisko podzemních staveb PRAGOPROJEKT, a.s.

-> Jednotné řešení všech tunelů – koordinace tunelů včetně stavby 0304 



Jednotné řešení tunelů 
� Kategorie 2 T 9,5 (2 jízdní pruhy š. 3,75 m + 1x nouzový pruh š. 1,50 m)

� Jednotný vnitřní příčný profil hloubených i ražených tunelů

� Průjezdní výška 4,80 m, spodní úroveň technolog. vybavení v klenbě 5,00 m

� Technologické vybavení v souladu s TP 98 Technické vybavení tunelů 

pozemních komunikací 

� Směrodatná rychlost je v dlouhých a středních tunelech 110 km/hod, v krátkých 

130 km/hod.

� Sdružené plochy na portálech u řídícího PTO 2.500 m2, u podružného PTO min. 

1.250 m2 (využívané jako nástupní plocha jednotek IZS  (HZS, ZZS, Policie ČR), 

prostor pro řešení přestupků Policií ČR, plocha pro údržbu a servis, prostor pro 

zimní údržbu a nouzová plocha pro přistání vrtulníku)

� Identický návrh vnitřní dispozice PTO (řídící a podružné) vč. architektonického 

řešení
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Jednotné řešení tunelů
� Ražba metodou NRTM

� Jednotné řešení Bezpečnostní dokumentace a Požárně bezpečnostního řešení 

(tepelný výkon požáru 30 MW) 

� Zohlednění zkušeností HZS se zásahy v tunelech na SOKP při návrhu tunelů

� Podélné větrání tunelů a přetlakové větrání propojek

� Požární vodovod - nádrže na požární vodu a vodu pro údržbu u řídícího PTO 

(ATS), u dlouhých tunelů se vzhledem k výškovému rozdílu portálů navrhuje 

tlaková stanice v propojce, hydranty umístěny vlevo ve směru jízdy

� Drenážní vody - budou svedeny na spodní portály tunelů, kde jsou umístěny  

neutralizační stanice (úprava pH). 

� Potřeba převedení povrchové vody z dálnice z předportálových oblastí tunelu

5Tunelářské odpoledne  2/2017 24.5.2017



Tunely – ražené tunely
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Tunely – hloubený tunel
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Tunely – propojky
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Propojky a výklenky v tunelu
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Provozně-technický objekt
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Popis jednotlivých tunelů na trase D3
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Tunel Libeř

� hloubený tunel budovaný v zajištěné stavební jámě, délka tunelu 1500 m

� podélný sklon 2,1 – 3,7 % (klesá ve směru na Tábor)

� geologie - podloží tunelu tvořené břidlicemi, prachovci a drobami

� v tunelu se nachází čtyři propojky pro pěší a jedna průjezdná propojka

� kategorie tunelu z hlediska technologického vybavení TA,

� cca uprostřed tunelu se nachází servisní záliv s technologickými prostory

� řídící PTO objekt se nachází na Pražském portále

� příjezd k oběma portálům je zajištěn po samostatných příjezdových komunikacích
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Tunel Libeř
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Tunel Libeř – pohled portál Praha
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Zdroj: ŘSD ČR, CTECH, s.r.o. 



Tunel Libeř – pohled portál Tábor
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Zdroj: ŘSD ČR, CTECH, s.r.o. 



Tunel Kamenná vrata

� ražený tunel, délka tunelu 1690 m, podélný sklon 4% (stoupá ve směru na Tábor)

� v tunelu se nachází čtyři propojky pro pěší (součástí propojek jsou technologické 

prostory - podružné rozvodny) a jedna průjezdná propojka

� geologie - jílovský zlom - prachovce x metabazalty,  nadloží až 36 m

� kategorie tunelu z hlediska technologického vybavení TA,

� průzkumná štola je navržena v celé délce raženého tunelu, pro provádění štoly 

budou využity objekty stavby dálnice, např. obslužné komunikace pro příjezd 

k portálu, el. přípojky, vodovodní přípojky atp. 

� řídící PTO objekt se nachází na Táborském portále

� příjezd k Pražskému portálu je zajištěn po samostatné příjezdové komunikaci

� příjezd k Táborskému portálu je zajištěn po rozšířené zpevněné krajnici z připojovací 

větve křižovatky Jílové na šířku 3,0 m
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Tunel Kamenná vrata
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Tunel Kamenná vrata
pohled portál Praha
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Zdroj: ŘSD ČR, CTECH, s.r.o. 



Tunel Kamenná vrata
pohled portál Tábor
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Zdroj: ŘSD ČR, CTECH, s.r.o. 



Tunel Luka
� ražený tunel, délka tunelu 1872 m, podélný sklon 3,0 - 3,3 % (klesá směrem na Tábor), 

nadloží až 63 m

� v tunelu se nachází šest propojek pro pěší (součástí propojek jsou technologické prostory 

- podružné rozvodny) a jedna průjezdná propojka

� geologie - jílovské pásmo - v úrovni tunelu je masiv budován metabazalty, gabrem a tufy, 

kterými pronikají v příčném směru rudní žíly, (při průzkumu bylo vrtem HJ 27 zjištěno 

poddolování)

� průzkumná štola je navržena v délce 1354 m. Z důvodu omezení záborů při realizaci je 

štola ukončena hloubenou šachtou, nacházející se v blízkosti stávající komunikace. Pro 

provádění štoly budou využity objekty stavby dálnice, např. obslužné komunikace pro 

příjezd k portálu, el. přípojky, vodovodní přípojky atp.

� kategorie tunelu z hlediska technologického vybavení TA,

� řídící PTO objekt se nachází na Pražském portále

� příjezd k portálům je zajištěn pomocí samostatných příjezdových komunikací

� sdružená plocha u Táborského portálu může být využita i v případě mimořádné události 

nebo servisních prací na mostě přes Sázavu
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Tunel Luka
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Tunel Luka pohled portál Praha
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Zdroj: ŘSD ČR, CTECH, s.r.o. 



Tunel Luka pohled portál Praha
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Zdroj: ŘSD ČR, CTECH, s.r.o. 



Tunel Luka pohled portál Tábor
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Zdroj: ŘSD ČR, CTECH, s.r.o. 



Tunel Hostěradice

� ražený tunel, délka tunelu 360 m, podélný sklon 2,0 % (stoupá směrem na Tábor), 

nadloží do 13 m

� v tunelu se nachází jedna propojka pro pěší

� geologie - v úrovni tunelu se nacházejí granodiority sázavského typu 

� kategorie tunelu z hlediska technologického vybavení TC

� řídící PTO objekt se nachází na Pražském portále tunelu a bude sloužit i pro tunel Vršky

� příjezd k Pražskému portálu je zajištěn po samostatné příjezdové komunikaci, příjezd 

k Táborskému portálu je možný pouze po dálnici

� sdružená plocha u portálu slouží také pro zásah v tunelu Vršky
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Tunel Hostěradice
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Tunel Hostěradice pohled portál Praha
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Zdroj: ŘSD ČR, CTECH, s.r.o. 



Tunel Vršky

� ražený tunel, délka tunelu 120 m, podélný sklon tunelu 1,68 % (stoupá ve směru na 

Tábor), nadloží do 12 m

� geologie - v úrovni tunelu se nacházejí granodiority středočeského plutonu

� kategorie tunelu z hlediska technologického vybavení TD

� řídící PTO objekt se nachází na Pražském portále tunelu Hostěradice

� příjezd k portálům je možný pouze po dálnici
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Tunel Vršky
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Tunel Vršky pohled portál Tábor
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Zdroj: ŘSD ČR, CTECH, s.r.o. 



Tunel Krňany

� ražený tunel, délka tunelu 415 m, podélný sklon tunelu 1,68 % (stoupá ve směru na 

Tábor), nadloží do 13 m

� v tunelu se nachází jedna propojka pro pěší

� geologie - v úrovni tunelu se nacházejí granodiority středočeského plutonu

� kategorie tunelu z hlediska technologického vybavení TC,

� řídící PTO objekt se nachází na Táborském portálu tunelu

� příjezd k Táborskému portálu je zajištěn po samostatné příjezdové komunikaci

� sdružená plocha u portálu Tábor může být omezeně využita i pro zásah v tunelu 

Vršky a Hostěradice (využitelnost bude řešena v DZP)
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Tunel Krňany
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Tunel Krňany pohled portál Praha
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Zdroj: ŘSD ČR, CTECH, s.r.o. 



Tunel Krňany pohled portál Tábor
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Zdroj: ŘSD ČR, CTECH, s.r.o. 



Tunel Prostřední vrch 

� ražený tunel, délka tunelu 964 m, podélný sklon tunelu 4,0 % (stoupá ve směru na 

Tábor), nadloží až 42 m

� v tunelu se nacházejí tři propojky pro pěší

� kategorie tunelu z hlediska technologického vybavení TA,

� řídící PTO objekt se nachází na Pražském portále

� příjezd k portálům je zajištěn po samostatné příjezdové komunikaci
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Tunel Prostřední vrch 
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Tunel Prostřední vrch 
pohled portál Praha
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Zdroj: ŘSD ČR, CTECH, s.r.o. 



Tunel Prostřední vrch 
pohled portál Tábor
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Zdroj: ŘSD ČR, CTECH, s.r.o. 



Přehled tunelů na trase
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 od (km) do (km)

km 4,0 MÚK Psáry

Libe ř 4,7 6,2 1 500 dlouhý
T-9,5                

(s nouzovým 
pruhem)

11 000 TA

Kamenná vrata 7,33
8,99
9,02

1 660
1 690

dlouhý
T-9,5                

(s nouzovým 
pruhem)

11 000 TA

km 9,2 MÚK Jílové

302 Luka 
9,846
9,881

11,725
11,726

1 872 LTT
1 852 PTT

dlouhý
T-9,5                

(s nouzovým 
pruhem)

9 400 TA

km 13,7

Host ěradice
14,010
14,010

14,345
14,370

335
360

krátký

LTT-T-11,5 
(přídatný odb. 

pruh)
PTT-T-9,5

8 800 TC

Vršky 14,53 14,65 120 krátký
T-9,5                

(s nouzovým 
pruhem)

8 800 TD

Krňany
15,86
15,86

16,25
16,27

390
410

krátký
LTT-T-9,5                
PTT-T11,5

8 800 TC

km 20,4

km 24,9

304 Prost řední vrch
30,137
30,133

31,063
31,095

923,5 LTT
964,0 PTT

střední
T-9,5                

(s nouzovým 
pruhem)

cca 9000 TA

km 30,0

délka 
tunelu (m)

301

303

Stavba Typ tunelu
šířková 

kategorie

Intenzita v 
j.p. za den 

(r.2050)

Kategorie 
tunelu 
(ČSN 73 

7507)

MÚK Nešt ětice

MÚK Dunávice

MÚK Václavice

MÚK Host ěradice

Staničení
Název tunelu



Závěr
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� Na středočeské části dálnice D3 se nachází celkem 6 882 m dálničních 

tunelů. 

� Snaha o jednotné technické řešení by měla vést k úsporám 

investičních i provozních nákladů a komfortu pro uživatele. 

� Zpracovaná dokumentace je určena  pro vydání územního povolení a 

bude v dalších stupních upřesňována. 



PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Děkuji za pozornost!


