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ŽELEZNIČNÍ TUNEL POD STŘEŠOVICEMI
RAILWAY TUNNEL UNDER STŘEŠOVICE 

Z ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN CZTA / CZTA WORKING GROUPS

přes stanice Praha-Bubny, Praha-Dejvice, Praha-Veleslavín
a Praha-Ruzyně až do Kladna se zřízením odbočky na Letiště
Václava Havla. Nová trať má být v celé délce dvoukolejná a elek-
trifikovaná. Modernizace trati byla rozdělena do šesti dílčích 
staveb. 

Z hlediska tunelů je zajímavý úsek od nově zřizované zastávky
Praha-Výstaviště do stanice Praha-Veleslavín. Přes Stromovku se
uvažuje s vedením trati po povrchu, ale již v úseku od stávajícího
portálu Dejvického tunelu bude trať vedena v podzemí až do sta-
nice Praha-Dejvice. Ta bude také zahloubena a pro zajištění lep-
ších přestupních vazeb posunuta do bezprostřední blízkosti stáva-
jícího vestibulu stanice metra trasy A Hradčanská. Řešení úseku
Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín nebylo v době schválení studie
proveditelnosti plně stabilizováno. Schválená varianta R1spěš
uvažuje v tomto úseku s převážně povrchovým vedením trati, ale
zároveň centrální komise Ministerstva dopravy uložila rozpraco-
vání i optimalizované tunelové varianty.

S ohledem na tento požadavek byla zpracována technicko-eko-
nomická studie, která prověřila různé varianty částečného nebo
zcela podpovrchového vedení trati v tomto úseku, a to zejména
z hlediska technické reálnosti, geotechnických podmínek, směro-
vého vedení trati, investičních nákladů, dopadů na ekonomickou
efektivitu a dopadů těchto variant na životní prostředí. Celkem
byly prověřeny tři základní varianty podpovrchového vedení trati
označené V1 až V3. První (V1) je vedena ve stávající stopě pře-
vážně hloubeným tunelem a byla již dříve prověřovaná. Druhá
(V2) je navržena částečně mimo stávající stopu, kde raženým
tunelem obchází kritickou oblast Ořechovky. Kvůli převažujícím
nevýhodám ale nebude dále sledována. Třetí (V3) varianta pro-
chází pod střešovickým masivem dvěma jednokolejnými ražený-
mi tunely v hloubce až 80 m. Portály ražených tunelů jsou pláno-
vány v prostoru vodojemu Bruska a teplárny Veleslavín.

Ze závěrů technicko-ekonomické studie vyplývá, že všechny
prověřované plně podpovrchové varianty znamenají přibližně

The Railway Infrastructure Administration, state organisation,
is preparing the modernisation of the railway line from Prague to
Kladno, which will be combined with the future link to the air-
port in Ruzyně. In July 2015, the central committee of the
Ministry of Transport approved the feasibility study for this
intention and decided that the work should continue on Variant
R1expr. This variant counts with developing a track branch to the
Václav Havel Airport to be carried out on the alignment leading
from the Masaryk Rail Station via Prague-Bubny, Prague-
Dejvice, Prague-Veleslavín and Prague-Ruzyně stations up to
Kladno. The new line is to be of the double-track electrified type
throughout its length. The track modernisation was divided into
six construction lots. The section from the newly established
Prague-Výstaviště station to Prague-Veleslavín railway station is
interesting as far as tunnels are concerned. An at-grade alignment
is under consideration across Stromovka Park, but the track will
run underground already in the section from the existing portal of
the Dejvice tunnel up to Prague-Dejvice station. Prague-Dejvice
station will also be sunk into the earth and, with the aim of pro-
viding better interchange relationships, will be shifted to the
intermediate proximity of the existing concourse hall  of
Hradčanská metro station on the Line A. The solution for the
Prague-Dejvice – Prague-Veleslavín section had not been fully
stabilised at the moment of approving the feasibility study. The
approved Variant R1exp takes mostly the at-grade alignment into
consideration for this section, but at the same time the Central
Committee of the Ministry of Transport ordered that even the
optimised tunnel variant be worked on.  

Správa železniční dopravní cesty připravuje modernizaci trati
z Prahy do Kladna, s připojením na letiště v Ruzyni. Centrální
komise Ministerstva dopravy loni v červenci schválila studii pro-
veditelnosti tohoto záměru s pokračováním přípravy ve variantě
R1spěš. Tato varianta počítá ve vedení trati z Masarykova nádraží

NOVÁ RUBRIKA

Od tohoto čísla časopisu Tunel je nově zařazena rubrika
„Pracovní skupiny CzTA“. Zde budou mít prostor jednotlivé
pracovní skupiny na prezentaci své práce a zajímavostí
z oblasti jejich zaměření. Jako první je uveden příspěvek pra-
covní skupiny Mechanizované tunelování o připravované
modernizaci trati mezi Prahou a Kladnem, která by měla obsa-
hovat i tunelové stavby.

NEW COLUMN

From this Tunel journal issue on, a new column “CzTA wor-
king groups” will be newly included in. In this column, indi-
vidual working groups will have space for the presentation of
their work and interesting things from the areas of their spe-
cialisation. The first contribution presented here is that by the
Mechanised Tunnelling group, on the modernisation of the
rail track between Prague and Kladno, which should even
contain tunnel structures. 

Pokračovalo sa s razením tunela v trase, ktorá obchádzala
nebezpečné  miesto pod údolím Gasterntal. Slávnostné  prera-
zenie bolo 31. marca 1911 a tunel bol dokončený 19. júna
1913. Tunel v náhradnej trase je o jeden kilometer dlhší, ako
bol pôvodne plánovaný. 

Tunelom dnes jazdia expresné vlaky na trati Spietz – Brieg
a cestujúci počas niekoľko minútovej jazdy ani netušia, že
v blízkosti v týchto hlbinách zeme je hromadný hrob 24 ľudí,
ktorí zahynuli pri stavbe tunela.

Ing. ALOJZ VODANSKÝ, vodansky.alojz@gmail.com

v mieste katastrofy, potvrdil pod dnom rieky v skalnej horni-
ne úzku trhlinu vyplnenú vodou a bahnom, ktorá siahala až do
úrovne tunela. Obrovským tlakom dvesto metrov vysokého
vodného stĺpca vody vnikla rieka Kandera trhlinou do tunela,
čo spôsobilo katastrofálnu záplavu.

Železničná spoločnosť sa nechcela vzdať myšlienky výstav-
by tunela na trati Bern – Miláno. Bolo rozhodnuté najprv roz-
ostavaný tunel zamurovať. Zostal v ňom nielen všetok materi-
ál, ale aj všetci pracovníci, ktorí tam zahynuli a ich telá nebo-
lo možné zo zatopeného tunela vyslobodiť.  
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Z regionálně geologického hlediska leží prostor v území praž-
ské pánve středočeského barrandienu. Na geologické skladbě bar-
randienu se podílejí paleozoické sedimenty středního ordoviku.
Ty jsou zde převážně zastoupeny horninami šáreckého, dobrotiv-
ského, libeňského a letenského souvrství. Do posuzovaného pro-
storu částečně zasahuje česká křídová pánev od západu, která je
tvořena uloženinami cenomanskými a spodnoturonskými.

Pro ražbu dvou jednokolejných tunelů pod Střešovicemi je uva-
žována technologie EPBS – Earth Pressure Balance Shield. Oba
tunely mají být přibližně 2,8 km dlouhé s pěti tunelovými pro-
pojkami a jednou větrací šachtou. V blízkosti dejvického portálu
tunelů se v podloží kvartérních uloženin nacházejí černošedé
jemně slídnaté jílovité břidlice libeňského souvrství. Jedná se
o úsek s méně výhodným geologickým prostředím dosahujícím
délky asi 250 m. Zde je uvažováno s předběžnými stabilizačními
prvky pro omezení vývoje poklesové kotliny. Následuje úsek
v prostředí převážně ordovických břidlic s vysokým nadložím,
kde se předpokládá pokles povrchu v hodnotách blízkých nule.

Ze závěrů hydrogeologické rešerše se jako nejšetrnější z hle-
diska ochrany přirozeného proudění podzemních vod jeví varian-
ta V3.

Povrchová varianta se kvůli negativnímu postoji MČ Praha 6
a dalších místních spolků jeví jako neprojednatelná. Správa želez-
niční dopravní cesty proto doporučila dále rozpracovat variantu
V3 s raženými tunely v nové stopě. Koncem letošního května
vyjádřila centrální komise Ministerstva dopravy souhlas s pokra-
čováním přípravy v úseku Dejvice – Veleslavín ve variantě V3
s tím, že Správa železniční dopravní cesty učiní kroky k prokázá-
ní ekonomické efektivity projektu.

Ing. DANA ŠMEJKALOVÁ

stejný nárůst investičních nákladů oproti variantě povrchové.
Nejvíce rozpracovaná je varianta V1, která ale nese jen malé
dodatečné benefity oproti variantě povrchové a která se zdá být
značně problematická z hlediska způsobu výstavby v zastavěném
území. Tyto nevýhody zastiňují i pozitivní skutečnost, že tato
varianta má stanovisko vyhodnocení vlivu na životní prostředí
a zpracovanou přípravnou dokumentaci. 

U varianty V3 je možné zohlednit přínosy ze zvýšené bonity
území stejně jako u všech ostatních podpovrchových variant,
navíc je dosažena úspora času vlivem zvýšené návrhové rychlos-
ti, generující další ekonomické přínosy. Varianta V3 má oproti
ostatním variantám i další výhody, jako je například minimaliza-
ce negativního vlivu na okolní zástavbu díky vysokému nadloží,
možnost použití moderní technologie ražení pomocí razicího štítu
(TBM – Tunnel Boring Machine) a zejména minimalizace nega-
tivního vlivu na území během výstavby, kdy se stavba na povrchu
projevuje pouze v oblasti portálů raženého tunelu s využitím
centrálního stavebního dvora v prostoru stanice Praha-Dejvice.
Nevýhodami jsou pak nutnost přistoupit ke změně koridoru stav-
by v Zásadách územního rozvoje Prahy, změny územního plánu,
nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí a nové zpraco-
vání přípravné dokumentace.

Pro jednotlivé varianty byla v rámci studie zpracována geolo-
gická a hydrogeologická rešerše, která měla za úkol zhodnotit
možné vlivy plánované výstavby na režim a jakost podzemních
vod. V rámci posouzení byla provedena rešerše archivních pod-
kladů v místě projektovaných tras. Zároveň bylo provedeno míst-
ní šetření v posuzovaném území, kdy byly kontrolně změřeny
hladiny v několika studnách. Z výsledků byly určeny směry prou-
dění podzemní vody a úrovně hladin podzemní vody první zvod-
ně a popsány možné střety zájmů v okolí projektované trasy. 

ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES
CZECH TUNNELLING ASSOCIATION ITA-AITES REPORTS

www.ita-aites.cz

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ CZTA ITA-AITES
GENERAL ASSEMBLY OF ITA-AITES CZTA 

The General Assembly of the ITA-AITES Czech Tunnelling
Association was held on Wednesday the 8th June 2016 at
Olšanka Hotel, Prague. Ing. Michal Gramblička and
Ing. Miroslav Kochánek, outstanding workers in the field of
underground construction engineering, were appreciated at the

beginning of the meeting programme. Ing. Ivan Hrdina, the
Chairman of the CzTA, informed present participants about
the activity of the association in 2015. After that the attendees
heard the information about the economy of the association,
were acquainted with the proposal for the 2016 budget  and the

Obr. 1 Varianty podpovrchového vedení trasy v úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín, V1 hloubený tunel ve stávající stopě, V2 hloubený a ražený tunel 
v částečně nové stopě, V3 ražený tunel v nové stopě
Fig. 1 Variants of the sub-surface alignment in the Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín section: V1 - cut-and-cover tunnel within the current footprint, 
V2 - cut-and-cover/mined tunnel partially within a new footprint, V3 - mined tunnel within a new footprint




