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INTRODUCTION

The site is located on the Praha – Bubeneč – Děčín stretch of 

the national corridor I. which connects Germany via Děčín, Praha, 

Česká Třebová, Brno, Přerov to Vienna. The line is part of the 

TEN-T global railway network of passenger and freight transport. 

The section of the proposed modernised line is located between 

the towns of Kralupy nad Vltavou and Nelahozeves at the mileage 

438.010–440.500.

The construction goals are following:

• ensure that a tunnel profi le complies with the Z-GC clearance 

together with the combined transport code P/C 80/410, such 

clearance will enable transport of goods exceeding the existing 

code KD or such for which safe passage requires slow speed 

and ride on the track No. 2 only;

• increase sped limit over the track for shorter travel times;

• improve reliability and safety.

EXISITING TUNNELS

There are three tunnels on the subjected section (Fig. 1): tunnel 

No. I, the shortest railway tunnel in operation, is 23.3m long, 

tunnel No. II 41.0m long, tunnel No. III 191.0m long. These 

tunnels were excavated closely behind each other in sandstone rock 

in the proximity of the Vltava River left bank. There is 40m of cut 

and cover tunnel at the north portal. Since the completion in 1848 

the tunnels were operated as a single line until 1942. The tunnels 

were enlarged for double line traffi c after 1942. The reprofi ling 

works included altered lining of the No. I and No. III tunnels. The 

altered lining was 40–70cm thick sandstone masonry in the arch. 

Approximately two thirds of the tunnel No. III was also modernised 

with the same materials. The remaining third was lined with gneiss 

masonry around the entire profi le. 

The portals of tunnels No. I and No. III are made in bare rock 

with no masonry lining. The entrance portal of the tunnel No. III 

has approx. 3m high masonry support on the left which connects to 

the retaining wall in front of the portal. The exit portal of the tunnel 

No. III is joined to the tunnel lining and was designed in neo-gothic 

architectural style (Fig. 2). 

The tunnels underwent further alterations between 1976–1985 

which were related to the line electrifi cation. Tunnel bottoms 

were deepened by 400mm and masonry lining was chipped off by 

150mm at the height of 4150mm above the tops of rails. This work 

ÚVOD

Místem stavby je trať Praha – Bubeneč – Děčín hl. n. Trať je 

součástí dráhy celostátní, I. tranzitního koridoru st. hranice SRN – 

Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav – st. hranice Ra-

kousko a náleží do TEN-T, globální sítě osobní i nákladní dopravy.

Rekonstruovaný traťový úsek leží mezi Kralupy nad Vltavou 

a Nelahozevsí v km 438,010 až 440,500.

Cílem stavby je rekonstrukce předmětného úseku, a to konkrét-

ně:

• zajištění prostorové průchodnosti Z-GC a kódu kombinované 

dopravy (KD) P/C 80/410, tím umožnění jízdy zásilek překra-

čujících stávající kód KD nebo takových, jejichž přeprava je 

možná jen sníženou rychlostí a jen po 2. koleji;

• zvýšení traťové rychlosti (tím i zkrácení cestovních dob);

• zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu.

STÁVAJÍCÍ TUNELY

Na zájmovém traťovém úseku se nacházejí tři tunely (obr. 1: tu-

nel č. I – nejkratší provozovaný tunel české železniční sítě délky 

23,3 m, tunel č. II – délky 41,0 m a tunel č. III – délky 191,0 m). Tyto 

tunely byly vyraženy těsně za sebou v pískovcovém masivu v bez-

prostřední blízkosti levého břehu Vltavy. Tunel č. III je v délce cca 

40 m od výjezdového portálu proveden jako hloubený. Tunely byly 

od svého postavení v roce 1848 až do roku 1942 provozovány jedno-

kolejně. Poté došlo ke zvětšení profi lu a následnému zahájení dvou-

kolejného provozu. Zmíněnou reprofi laci doprovázela v tunelech č. I 

a III vestavba, resp. přestavba obezdívky. V tunelu č. I šlo o 40 až 

70 cm tlustou pískovcovou obezdívku v klenbě. Stejným způsobem 

byl, v cca prvních dvou třetinách své délky, vyztužen i tunel č. III. 

Ve zbylé části je celý profi l tunelu obezděn řádkovým zdivem z ruly. 

Portály tunelů č. I a II jsou skalní (nemají žádnou obezdívku). 

Vjezdový portál tunelu č. III má vlevo vyzděnou asi třímetrovou 

opěru navazující na opěrnou zeď před portálem. Výjezdový portál 

tunelu č. III navazuje na obezdívku tunelu a je vyveden v neogo-

tickém stylu (obr. 2).

Dalšími úpravami prošly tunely v letech 1976–1985, a to 

v souvislosti s elektrifi kací trati. Dno tunelů bylo prohloubeno 

o 400 mm a zdivo ve výšce 4150 mm nad temenem kolejnice (TK) 

bylo kvůli trakčnímu vedení osekáno do hloubky 150 mm. Sou-

časně proběhla i sanace obezdívky tunelů.
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ABSTRACT
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was completed in order to fi t the traction lines within the tunnel 

profi le. Concurrently, remediation of the tunnel lining was carried 

out.

GEOLOGICAL CONDITIONS AT LOCATION 
OF NEW TUNNEL

From a regional geology perspective, the subjected area is located 

at the borderline of two geological territorial units. These are 

Středočeský Permocarbonian formation and Czech chalk plateau. 

The area of Středočeský Permocarbonian formation is formed by 

sedimentary rocks including claystones, aleuropelite feldspathic 

sandstones and conglomerates. The rocks of Permian and 

Carboniferous periods are overlain by chalk sediments consist of 

sandstones to siltstones with interbedded claystones. The bedrock 

is overlain with quaternary sediments of sandy and gravelly nature. 

There is the Kralupský fault located at the north end of the 

subjected area which forms a greater system of fractured zones 

allowing more intense weathering and subsequent erosion. The 

erosion gully in the vicinity of the northern portal is the result of 

this weathering process. 

The excavation will be carried out primarily through the Carbo-

niferous sandstones. Exploratory boreholes encountered coarse to 

medium graded sandstones with a clay fi lling in discontinuities 

which changes in fi ne conglomerates with depth. The quality of 

retrieved rock samples ranges from completely weathered to 

slightly weathered classifi ed as R3. Some sandstone samples 

contained signifi cant content of clastic coal.

PROPOSED SOLUTION

The proposed  solution comprises construction of new single-track 

tunnel and alteration of the existing double-track tunnels into single 

line tunnels. The layout drawing is shown in Fig. 3. The following 

sequence of works is anticipated:

• excavation of the acces gallery;

• break out of the new tunnel in two directions;

• preparation of the portal areas;

GEOLOGICKÉ POMĚRY NOVĚ BUDOVANÉHO TUNELU

Z regionálně geologického hlediska se zájmové území nachází 

na rozhraní dvou geologických celků – Středočeského permokar-

bonu a České křídové tabule. Oblast Středočeského permokarbonu 

je tvořena sedimentárními horninami – jílovci, aleuropelity, arkó-

zovými pískovci a slepenci. Horniny permokarbonu jsou překryty 

křídovými sedimenty – pískovci až prachovci s vložkami jílovců. 

Horniny skalního podkladu jsou překryty kvartérními sedimenty 

charakteru písčitých štěrků, štěrkopísků a písků.

Na okraji zájmového území se nachází tzv. Kralupský zlom, na 

který je navázáno množství poruchových zón, které umožnily in-

tenzivnější zvětrání a následnou erozi. Důsledkem toho je napří-

klad erozní rýha v blízkosti stávajícího severního portálu.

Obr. 1 Stávající situace v okolí tunelů
Fig. 1 Existing layout plan in vicinity of tunnels

Obr. 2 Stávající severní portál tunelu č. III
Fig. 2 Existing northern portal of tunnel No. III
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Ražby budou převážně probíhat v karbonských arkózových pís-

kovcích. Průzkumnými vrty byly zastiženy hrubozrnné až střed-

nězrnné pískovce s jílovitým tmelem, které plynule přechází do 

jemnozrnných slepenců. Jde o horniny od zcela zvětralých, přes 

silně a mírně zvětralé, až po navětralé třídy R3. V některých vrtech 

byly zastiženy pískovce s výrazným obsahem detritického uhlí.

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Navrhované řešení počítá s vybudováním nového jednokolejné-

ho tunelu a přestavbou stávajících dvoukolejných tunelů na jedno-

kolejné. Situace je znázorněna na obr. 3.

Předpokládá se následující návaznost pracovních postupů:

• ražba svážné štoly;

• rozrážky nového tunelu;

• příprava připortálových oblastí;

• dokončení nového tunelu;

• převedení provozu do nového tunelu;

• rekonstrukce stávajících tunelů.

Veškeré ražby budou prováděny podle zásad NRTM. Na základě 

předpokládaného geologického prostředí jsou navrženy čtyři tech-

nologické třídy – TT III, TT IV, TT Va a TT Vb.

Příprava připortálových oblastí zahrnuje zhotovení skalního od-

řezu (jižní portál), hřebíkového svahu (severní portál) a předstiho-

vých podpůrných opatření (oba portály). Postupně budou provede-

ny tyto činnosti:

• upevnění provizorní sítě na skalní stěnu, předstihová podpůr-

ná opatření na severním portálu (s výjimkou mikropilotového 

deštníku);

• odstřel skalní stěny, hřebíkování svahu; 

• dočištění skalní stěny;

• zajištění skalní stěny proti vypadávání horninových úlomků do 

prostoru trati; 

• předstihová podpůrná opatření na jižním portálu, instalace mi-

kropilotového deštníku na severním portálu.

• completion of the new tunnel construction;

• divert traffi c to the new tunnel;

• modernisation of the existing tunnels.

All excavations will be carried out in accordance with the 

principles of the NATM. Based on the geological conditions of the 

rock mass design specifi es four excavation and support classes – 

TT III, TT IV, TT Va a TT Vb. Preparation works in the portal areas 

consist of rock cuts at the southern portal, soil nailing and ground 

improvement measures conducted in advance of construction at the 

northern portal. The following works will be completed in the portal 

areas:

• installation of temporary netting preventing fl ying rocks during 

blasting, ground improvement measures in the area of the 

northern portal (excluding a canopy tube pre-support); 

• rock blasting for portal cuts, soil nailing;

• smoothening of rock cuts faces;

• securing the portal cuts against falling of rock fragments into the 

track area;

• ground improvement measures in the area of the southern portal, 

installation of a canopy tube pre-support at the northern portal.

Lateral access gallery

The new tunnel will be excavated from the middle in two directions 

accessed via a lateral access gallery. Such construction procedure 

was chosen in order to minimise the lockout period on the corridor 

I. railway line. The lateral access gallery, including the excavation 

pit, is 240m long. The basic profi le will be completed as full-face 

excavation and the enlarged profi le will be divided in a top heading 

and a bench (Fig. 4). A crown and side-walls of the lateral access 

gallery will be reinforced with arched lattice girders, welded wire 

mesh, sprayed concrete and proprietary anchoring system. An invert 

is not proposed. A length of each excavation round and reinforcement 

rate will be dictated by the actual excavation and support class.

The lateral access gallery will be backfi lled after the completion of 

defi nite lining in the new tunnel.

Obr. 3 Navržená situace v okolí tunelů
Fig. 3 Proposed layout plan in vicinity of tunnels
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New tunnel

The single-track tunnel gauge is considered in accordance with 

the SŽDC standard sheets appendix 2. This implies a conventional 

excavation technique, a ballast trackbed and speed limit over the 

track up to 160kph. The tunnel will be fi tted with safety recesses on 

both sides every 25.0m, escape footpaths 800mm wide and fi re main. 

Typical cross sections of the tunnel profi le are shown in fi gures 5, 6, 

7. The new tunnel will be 471.675m long.

The excavations are dip advanced divided horizontally into a top 

heading and a bench. Reinforcing measures of the new tunnel are 

identical with the lateral access gallery. Additionally, a 300mm thick 

defi nite lining will be constructed. A waterproofi ng system is 35mm 

thick and comprises a PVC membrane and protection geotextile 

(min 500g/m2). 

Geological conditions and topography in the areas at the both 

future portals are considered technically diffi cult. 

The track is proposed to enter the 40m high rock face at very steep 

angle which causes complications. Several supporting measures are 

proposed primarily for safety reasons. 

At fi rst, scaling of the rock face will be carried out under a 

protection netting to ensure there are no protruding features and that 

no water or snow can retain on the face or benches. Subsequently, 

the rock face will be partially cut under the protection of self-drilling 

anchors and a large reinforced concrete waler cast into the cut. The 

waler is anchored with temporary stranded anchors. Following 

the installation of the waler, the rock face is covered with netting 

to prevent rockfall. The netting consists of double-twisted wire 

mesh strengthen with wire cables and is secured with rock bolts. 

Foundations for the supporting reinforced concrete wall comprise 

a concrete beam propped with multiple pairs of inclined micropiles. 

The supporting concrete wall is shaped identically as the tunnel 

defi nite lining. Space of the future tunnel, between the supporting 

wall and rock mass, will be fi lled with lean concrete. Formwork will 

Boční svážná štola

Ve snaze o minimalizaci výluk na tomto I. tranzitním koridoru 

bude tunel realizován boční svážnou štolou délky cca 240,0 m (dél-

ka včetně hloubené stavební jámy). Ražba základního profi lu sváž-

né štoly bude na plnou čelbu, rozšířený profi l bude horizontálně 

členěn na kalotu a dno (obr. 4). Klenba a opěří svážné štoly budou 

vyztuženy obloukovými příhradovými ocelovými rámy, svařova-

nými ocelovými sítěmi, stříkaným betonem a systémovým kotve-

ním. Protiklenba není navržena. Délky záběrů a dimenze vyztužení 

budou záviset na technologické třídě výrubu.

V místě napojení na plánovanou trasu nového tunelu dojde k roz-

rážkám do obou stran, a bude se tak razit současně směrem k obě-

ma portálům.

Svážná štola bude po dokončení sekundárního ostění v novém 

tunelu zasypána.

Nový tunel

Je uvažován světlý tunelový průřez jednokolejného tunelu podle 

Vzorového listu SŽDC, příloha 2, tj. konvenční ražba, kolejové lože, 

rychlost do 160 km/h. Tunel bude po 25,0 m opatřen oboustrannými 

bezpečnostními výklenky, únikovými chodníky šířky 800 mm a po-

žárním suchovodem. Příčné řezy novým tunelem jsou vidět na obr. 

5, 6 a 7. Délka nového tunelu bude 471,675 m.

Ražby budou úpadní s horizontálním členěním na kalotu a dno. 

Způsob vyztužení tunelu je shodný s vyztužením svážné štoly. Na-

víc je zde navrženo ŽB sekundární ostění tloušťky 300 mm. Mezi 

primárním a sekundárním ostěním je rovněž navrženo hydroizolační 

souvrství tloušťky 35 mm (HI fólie + geotextilie min. 500 g/m2).

Technicky náročné budou úseky přilehlé k oběma portálům.

U vjezdového portálu tunel zabíhá do více než 40 m vysoké skal-

ní stěny pod velmi nepříznivým ostrým úhlem. Z bezpečnostních 

důvodů je navržena celá řada předstihových podpůrných opatření. 

Nejprve dojde pod ochrannou sítí k začištění skalní stěny. Ta bude 

zbavena výrazných výčnělků a bude upravena tak, aby se na ní ne-

Obr. 4 Vzorový příčný řez svážnou štolou
Fig. 4 Typical cross-section of lateral access gallery
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mohla zadržovat voda či sníh. Na to se, pod ochranou ze samozá-

vrtných svorníků, ve stěně provede zářez, do kterého se vybetonu-

je masivní ŽB převázka pro dočasné pramencové kotvy. Následně 

se stěna zajistí proti vypadávání horninových úlomků, a to pomocí 

pleteného kompozitu z dvouzákrutového pletiva s integrovanými 

lany z vysokopevnostní oceli. Dále se provede zářez ve spodní čás-

ti stěny, zhotoví se základové mikropiloty a vybetonuje se základ 

pro podpůrnou ŽB stěnu, která tvarově odpovídá tunelovému ostění. 

Prostor budoucího tunelu pak bude zabetonován hubeným betonem. 

Jako bednění bude použit trapézový plech, který současně poslouží 

k lepšímu spolupůsobení/propojení podpůrné ŽB stěny a primárního 

ostění tunelu. Poloha podpůrné ŽB stěny bude zabezpečena mikro-

pilotami a dočasnými předpjatými kotvami (obr. 8). Na závěr se po 

levé straně kaloty ještě navrtá mikropilotový deštník. Pro ten budou 

použity silnostěnné ocelové trubky 108/16, délky 15,0 m à 0,5 m.

Po dokončení výše uvedených opatření může dojít k samotné pro-

rážce.

V této části je rovněž navrženo zesílené primární i sekundární 

ostění. Sekundární ostění je navíc doplněno o základovou desku. 

Ostění tak bude schopné účinně odolávat nerovnoměrnému zatížení 

od horninového prostředí i po degradaci lanových kotev osazených 

nad tunelem.

Druhým technicky náročným místem bude oblast před výjezdo-

vým portálem.

V tomto místě je nízké nadloží, zhoršená geologie (lokalita se 

nachází blízko tektonické poruchy) a nový tunel se přibližuje ke 

stávajícímu tunelu č. III. Ten byl v těchto místech navíc vybudován 

hloubeným způsobem. Dalším faktorem výrazně ovlivňujícím tech-

nické řešení je skutečnost, že stávající tunely budou po celou dobu 

výstavby nového tunelu v provozu.

be made with corrugated iron sheeting and is envisioned to function 

as an interface which structurally couples the supporting reinforced 

wall and primary lining of the tunnel. Position of the supporting 

concrete wall will be fi xed with the foundation micropiles and 

temporary post-tensioned anchors with strand tendons (Fig. 8). The 

preparation works will be concluded with construction of a micropile 

umbrella along the left perimeter of the top heading. The canopy 

tube pre-support is designed from thick-walled steel pipes 108/16 

which are 15.0m long and spaced every 0.5m. 

After completion of all the supporting measures outlined above, 

tunnel excavation may commence. 

Both, the primary and defi nite linings are strengthened in vicinity 

of the southern portal. Also, the defi nite lining is founded on the 

concrete slab. It is envisaged that the tunnel lining will be able to 

effectively resist the irregular loading exerted by the rock mass even 

after degradation of the temporary anchors.

The second technically challenging location is the area of the 

northern portal. This location is characterised by a low overburden 

height, poor geological conditions due to the presence of the fault 

zone and mutual proximity with the existing tunnel No. III. The 

existing tunnel No. III was, at this location, constructed using a 

cut-and-cover method. Another signifi cant factor which infl uences 

adopted technical solution is a condition to keep the existing tunnels 

operational while the new tunnel is being constructed. 

For the reason explained above, ground improvement by means 

of jet grouting is proposed at the area of the northern portal. The 

extent of the improved ground is circa 2.5m to the sides, 2.0m 

below the foundations and 4.0m above the crown. Therefore, total 

dimensions of the improved ground are 14.0m broad, 16.0m high 

and 30.0m long. The exact extent of ground improvement will be 

determined based on supplementary investigations. Beside the 

Obr. 5 Vzorový příčný řez novým tunelem
Fig. 5 Typical cross-section of new tunnel
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necessary earthworks, a micropile wall must be constructed between 

the existing and proposed tunnels. The micropile wall is designed 

with thick-walled 108/16 steel pipes placed in 0.5m spacings to the 

depth of 16.0m. The length of this diaphragm wall is 30.0m. 

Z těchto důvodů je u výjezdového portálu navrženo zlepšení geo-

logického prostředí. V současné době je počítáno s tryskovou injek-

táží (TI), a to v předpokládaném rozsahu cca 2,5 m do boků, 2,0 m 

pod základy a 4,0 m nad korunu tunelu. Celková šířka tedy bude 

Obr. 6 Charakteristický příčný řez novým tunelem – jižní portál
Fig. 6 Cross-section of new tunnel at southern portal

Obr. 7 Charakteristický příčný řez tunely – severní portál 
Fig. 7 Cross-section of tunnels at northern portal 
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After completion of the micropile diaphragm wall, jet grouting in 

the northern portal area takes place. Once the improved material is 

suffi ciently set a protection canopy tube pre-support will be installed 

through the portal wall with the same technical parameters as what is 

proposed at the southern portal. 

When all the preparation works described above are successfully 

completed a tunnel breakthrough can be fi nished. 

Similarly, to the southern portal, the primary and defi nite lining is 

strengthened and the foundation slab is also used.

As soon as the new tunnel is completed, the railway traffi c will 

be diverted to the new route (track No.1) and modernisation of the 

existing tunnels may commence. 

Existing tunnels modernisation

Two major fl aws of the existing tunnels are the missing safety 

niches and insuffi cient clearance. An important factor which governs 

the modernisation method is a thickness and condition of the rock 

mass behind the existing masonry lining. A rate of decay of the rock 

mass is unknown and can only be estimated. Also limiting is the 

thickness of the rock pillar behind the right side-wall at the tunnel 

No. I location which is 3.0–5.0m. 

Based on the previously stated,  the modernisation design comprises 

of casting a new reinforced concrete defi nite lining within the existing 

profi le. Adding an extra thickness of the new lining resulted in the 

reduced tunnel profi le which is not compliant with the minimum 

profi le clearance required in the SŽDC standard sheets. Additionally, 

in order to ensure the minimum design clearance, the bottom must 

be deepened by 300–400mm along the entire length of the existing 

tunnels. However, this approach doesn´t pose such a high risk which 

would be associated with the alteration of the existing lining. The 

most signifi cant complications are expected in parts of the tunnel 

No. III which are lined with gneiss masonry. Underpinning of the 

existing foundations will be required in conjunction with the bottom 

deepening. 

14,0 m, výška 16,0 m (u nižšího nadloží se TI ukončí cca 1,0 m pod 

terénem) a délka 30,0 m. Přesný rozsah určí podrobný inženýrsko-

geologický (IG) průzkum. Kromě nezbytných terénních úprav musí 

být před zahájením TI ještě mezi tunely zhotovena ochranná clona 

z mikropilot. Jsou navrženy silnostěnné ocelové trubky 108/16 délky 

16,0 m à 0,5 m. Délka této clony je 30,0 m.

Po ukončení TI bude nad kalotou tunelu navrtán ochranný mik-

ropilotový deštník – opět budou použity silnostěnné ocelové trubky 

108/16, délky 15,0 m à 0,5 m, vrtané přes portálovou stěnu. Poté 

dojde k samotné pro rážce.

Stejně jako u vjezdového portálu je i zde navrženo zesílené pri-

mární i sekundární ostění. Sekundární ostění je taktéž doplněno o zá-

kladovou desku.

Jakmile bude provoz převeden do dokončeného nového tunelu (na 

kolej č. 1), vyloučí se provoz ve stávajících tunelech a započne jejich 

rekonstrukce.

Rekonstruované tunely

Hlavními nedostatky stávajících nelahozeveských tunelů jsou 

především absence tunelových záchranných výklenků, a to že ne-

vyhovují požadované prostorové průchodnosti. Důležitým faktorem 

ovlivňujícím způsob rekonstrukce je stav a mocnost horninového 

prostředí za stávající obezdívkou tunelů. Rozsah rozrušení hornino-

vého prostředí lze de facto jen odhadovat a limitující je také šířka 

horninového pilíře za pravým opěřím (3,0 až 5,0 m u tunelu č. I).

Na základě výše popsaného se přistoupilo k takovému návrhu, 

který spočívá ve vestavění ŽB sekundárního ostění do stávajícího 

profi lu. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit světlý tunelový průřez 

předepsaný Vzorovým listem SŽDC. I přes minimalizaci tunelového 

průřezu bude nutné prohloubení dna tunelů o cca 300 až 400 mm 

v celé jejich délce. Toto by však nemělo představovat taková rizika 

jako zásah do obezdívky kleneb tunelů. Nejvýraznější komplikace 

se dá očekávat v části tunelu č. III, kde je tunel opatřen řádkovým 

zdivem z ruly. Zde bude nutné spolu s prohlubováním dna zároveň 

podchytávat základy stávajícího ostění.

Obr. 8 Schematické znázornění změny tvaru podpůrné stěny
Fig. 8 Changing shape of supporting wall shown schematically
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The proposed drainage system consists of 500g/m2 geotextile, a 

waterproofi ng membrane and sidewall drainage pipes DN200. The 

waterproofi ng membrane will be installed on the existing lining 

before the new concrete lining is cast. 

The modernised tunnels as well as the new tunnel are designed 

with the 800mm wide escape footpath, dry fi re main and safety 

niches. The safety recesses inside the existing tunnels are proposed 

on one side only with a 20m spacing. A further reduction in thickness 

of the already weathered rock pillar behind the right side-wall could 

be potentially critical. Refer to Fig. 9 for a typical cross-section of 

the modernised tunnels.

CONCLUSIONS

During the design process, main emphasis was paid on minimising 

track closures, thus only a minority of works is to be undertaken 

in totally excluded operation. In conjunction with a diffi cult access, 

topographically constrained site including high cliffs on one side of 

the tracks and the Vltava river on the other, this project represents 

a very challenging task for both designers and contractors. Major 

constraints include the planning, site organisation and sequencing 

of the works.

Ing. JAKUB STŘIŽÍK, jakub.strizik@sudop.cz, 
Ing. KAREL JADRNÍČEK, karel.jadrnicek@sudop.cz, 

SUDOP PRAHA a.s.

Před vybetonováním sekundárního ŽB ostění se ještě provede dre-

nážní systém – rubové drenážní potrubí DN200 a HI fólie + geotex-

tilie min. 500 g/m2.

Rekonstruované tunely budou stejně jako nový tunel opatřeny úni-

kovými chodníky šířky 800 mm, požárním suchovodem a bezpeč-

nostními výklenky. Ty budou v tomto případě budovány pouze jed-

nostranně (v osové vzdálenosti 20,0 m) tak, aby nedošlo k dalšímu 

oslabení už tak zvětralého horninového pilíře po pravé straně opěří. 

Vzorový příčný řez je zobrazen na obr. 9.

ZÁVĚR

Při zpracování dokumentace je kladen značný důraz na minima-

lizaci výluk na trati, jen minimum prací se tedy bude provádět za 

zcela vyloučeného provozu. To, spolu s omezenou přístupností sta-

veniště a s celkově stísněnými podmínkami v dané lokalitě (vysoká 

skalní stěna vlevo a řeka Vltava vpravo od trati), představuje jak 

pro projektanta, tak pro budoucího zhotovitele nelehký úkol, a to 

zejména při plánování a koordinaci navazujících prací.

Ing. JAKUB STŘIŽÍK, jakub.strizik@sudop.cz, 
Ing. KAREL JADRNÍČEK, karel.jadrnicek@sudop.cz, 

SUDOP PRAHA a.s.

Recenzoval Reviewed: Ing. Štefan Ivor

Obr. 9 Vzorový příčný řez rekonstruovanými tunely
Fig. 9 Typical cross-section of modernised tunnels 
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