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INTRODUCTION

On the 4th November 2019, the Prague City Council approved, 

through its resolution No. 2309, modifi cation of the conceptual 

design for City Circle Road construction lots No. 0081, No. 0094 in 

the Pelc-Tyrolka – Rybníčky section, and No. 8313 the Libeň Link 

Road according to the urban-traffi c study (UDS 2019), which was 

carried out in the fi rst half of 2019 by a wide collective of authors 

from SATRA, spol. s r.o., PUDIS a.s., METROPROJEKT Praha a.s., 

SUDOP PRAHA a.s., Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. and a team 

of architects led by Arch. Jan Kasl. At the same time it ordered the 

Investment Department of the Prague City Hall, in accordance with 

the urban-traffi c study, to secure preparation of documents for the 

zoning process for the construction lots in question. 

Behind this simple text there is an important strategic decision of 

the Prague City Hall to link to the last completed part of the City 

Circle Road in the Malovanka – Pelc-Tyrolka section and commence 

concrete investment preparation for its last part, but conducted in 

compliance with the state-of-the-art concept of designs for urban 

circle roads used in developed western metropolises. This decision 

took place after more than four years after the northern segment of 

the City Circle Road, known to the public as the Blanka complex 

of tunnels, was opened to traffi c. After 4 years of trial operation 

during which it proved traffi c-related and equipment-related quality 

it received the fi nal inspection approval (in October 2019). All of that 

happened despite relatively long efforts of unprofessional medial and 

political circles to vilify this unique project, which is highly regarded 

in professional circles. 

The trial operation of the Blanka tunnels continuously monitored 

and assessed numerous aspects not only in construction objects and 

equipment units of the entire project, but it also responses in the 

traffi c situation and environmental impacts in wider areas of Prague. 

The results of the long-term monitoring confi rmed the anticipated 

intentions and benefi ts of the investment. The experience from 

ÚVOD

Rada hl. města Prahy dne 4. 11. 2019 schválila svým usne-

sením č. 2309 úpravu koncepčního řešení staveb Městské-

ho okruhu č. 0081, č. 0094 v úseku Pelc-Tyrolka – Rybníčky 

a č. 8313 Libeňská spojka podle urbanisticko-dopravní studie 

(UDS 2019), vypracované v prvém pololetí 2019 širokým ko-

lektivem autorů ze společností SATRA, spol. s r.o., PUDIS a.s., 

METROPROJEKT Praha a.s., SUDOP PRAHA a.s., Mott 

MacDonald CZ, spol. s r.o. a týmem architektů pod vedením 

Ing. arch. Jana Kasla. Zároveň uložila investičnímu odboru Magist-

rátu hlavního města Prahy v souladu s urbanisticko-dopravní studií 

zajistit vyhotovení dokumentace pro územní řízení předmětných 

staveb.

Za tímto jednoduchým textem se skrývá významné strategic-

ké rozhodnutí hl. m. Prahy navázat na poslední dokončenou část 

Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka a zahájit 

konkrétní investorskou přípravu jeho poslední části, avšak podle 

nejmodernější koncepce řešení městských okružních komunikací 

využívané ve vyspělých západních metropolích. Stalo se tak více 

než čtyři roky poté, co byl severní segment Městského okruhu, 

veřejnosti známý jako tunelový komplex Blanka, zprovozněn 

a po čtyřletém zkušebním provozu, kdy prokázal dopravní i tech-

nologickou kvalitu, v říjnu 2019 i zkolaudován. To vše přes po-

měrně dlouhodobou snahu neodborných mediálních a politických 

kruhů tuto ojedinělou a v odborných kruzích uznávanou stavbu 

dehonestovat.

Zkušební provoz Blanky průběžně sledoval a vyhodnocoval 

řadu aspektů jak v objektech stavebních a technologických celé-

ho díla, tak odezvy v dopravní situaci a vlivy na životní prostředí 

v širších oblastech Prahy. Výsledky dlouhodobého monitorování 

potvrdily očekávané záměry a přínosy investice. Zkušenosti z pří-

pravy, realizace a dosavadního provozu jsou proto významným 
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ABSTRAKT
Článek se možná svým zaměřením vymyká obsahovému standardu časopisu Tunel, přesto je určitě namístě seznámit odbornou tunelářskou 

veřejnost s urbanisticko-dopravní studií, která územně a technicky stabilizovala poslední úsek pražského Městského okruhu zbývající pro jeho 
dokončení. Soubor staveb Městského okruhu a Libeňské spojky byl popsán již v čísle 2/2011 časopisu Tunel, nicméně v tuto chvíli se již jedná 
o koncepčně překonané řešení. Nový článek je zaměřen na úvodní informaci o postupech a výsledku studie, obsahuje základní charakteristiku 
souboru staveb a popisuje nový podstatně zvýšený rozsah tunelových úseků na této pro Prahu strategické stavbě. Pro podrobnější seznámení 
s technickými souvislostmi bude jistě dostatek příležitostí jak na stránkách časopisu Tunel, tak v jiných odborných plénech po rozpracování 
dokumentace pro územní řízení a v navazujících etapách přípravy a realizace.

ABSTRACT
The paper possibly exceeds the standard content of TUNEL journal papers; nevertheless, it is certainly appropriate to inform the profes-

sional tunnelling public about the urban-traffi c study which stabilised in terms of town planning and technically the last section of the City 
Ring Road (the inner circle) remaining to be completed. The package of construction lots of the City Ring Road and the Libeň Link Road 
has already been described in issue No. 2/2011 of TUNEL journal; nevertheless, the concept of this solution has already been surpassed. 
The new paper is focused on the initial information about procedures and results of a study. It contains basic characteristics of the package 
of construction lots and describes the new, signifi cantly enlarged scope of tunnelled sections for this project, which is so strategically im-
portant for Prague. There will certainly be ample opportunities for more detailed introduction of technical connections both on the pages 
of TUNEL journal and at other professional plenary sessions after completing documents for the zoning process and during the following 
stages of the preparation and realisation. 
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the preparation, realisation and the current operation is therefore 

a source of information signifi cant for determination of the attitude 

to both the construction preparation and concrete proposals for the 

technical solution for the following section of the City Circle Road. 

URBAN-TRAFFIC PURPOSE 

The system of higher-ranking road network in Prague is defi ned 

in the valid land-use plan from 1999 and is confi rmed even in the 

originating metropolitan plan. It is defi ned by the radial-circular 

concept built on two circles (the inner City Circle and the outer City 

Ring) interconnected by radial roads. Implementation of this concept 

has been gradually proceeding, with certain development exceptions, 

for more than 30 years. 

The City Circe Road, as the most important part of the urban road 

network, is designed in a way ensuring that it attracts the majority of 

diametric traffi c relationships owing to its capacity and attractiveness, 

and interconnects the areas of the middle zone of the city. It has got 

the character of an urban distributor road. The basic function of the 

City Circle Road is to allow for regulation of vehicular transport in 

the central parts of the city, thus to protect them from undesirable 

effects of traffi c (noise, exhaust emissions, etc.). The area in question 

inside the City Circle amounts approximately to 56.3km2 

There is no doubt that the concept is correct. It is built on the offer 

of superior roads burdened by signifi cant parts of transportation 

relationships, which are further distributed to the linking street 

network by means of grade-separated intersections. Its functionality 

is proved, among other things, even by the assessment of the trial 

operation of the Blanka system, which took over up to 100 thousand 

passages of vehicles through the city per day. 

There is also no doubt that meeting the expected benefi ts of the 

higher-ranking transportation system to Prague’s street network 

depends on the state of its completion. It is obvious that the current 

discontinuity of the system does not allow for application of other 

accompanying follow-up measures of the regulatory character to the 

street network in the inner city, because they cannot be implemented 

without the related functional transportation infrastructure. The 

absence of the eastern segment of the City Circle Road, but also 

of the missing sections of the outer Prague City Ring Road, are 

obviously refl ected in it. Approximately 30 per cent of the total City 

Circle Road length of 32km is missing to its completion. This is the 

part which is covered by the just approved urban-traffi c study. 

Despite the fact that the beginning of the Prague transportation 

system for vehicular traffi c can be found as early as the 1970s, 

the Basic Road System (ZAKOS) existing at that time cannot be 

considered as outdated. It is an irrefutable fact that the basic starting 

points for its function in the city have not signifi cantly changed 

with time. It is possible to state that no other more advantageous 

concept of transportation, fulfi lling the requirements prescribed for 

the transportation system required for the development of the city 

and in the realistic situation in traffi c operation and not only in ideas 

of traffi c “wizards”, has been introduced yet. 

Nevertheless, the development of opinions of the lay and 

professional public on how to incorporate high-capacity traffi c 

structures into the territory of the living city to fulfi l not only 

their transportation function, but also to meet the conditions for 

development of the urban structure of the territory, affected by 

them. The comprehensive design for the urban-traffi c study is built 

upon this social demand supported by the political representation of 

Prague. It is possible to argue whether it is an urban-traffi c study 

or a traffi c-urban study. But such arguing is absolutely useless 

because traffi c is an inseparable part of urban structure, as it is also 

conceived by the study. It puts stress on requirements for modern 

urban environment in relationship not only to the existing structure, 

informačním zdrojem pro stanovení přístupu jak k přípravě stav-

by, tak ke konkrétním návrhům technického řešení v navazujícím 

úseku Městského okruhu.

URBANISTICKO-DOPRAVNÍ VÝZNAM

Systém nadřazené komunikační sítě Prahy je stanoven v plat-

ném územním plánu z roku 1999 a je potvrzován i ve vznikajícím 

metropolitním plánu. Je defi nován radiálně okružním konceptem 

postaveným na dvou okruzích (vnitřní Městský a vnější Pražský) 

propojených radiálami. Tento koncept je s určitými vývojovými 

modifi kacemi postupně naplňován již více než 30 let.

Městský okruh, jako nejdůležitější část městské komunikační 

sítě, je navržen tak, aby svou kapacitou a atraktivitou na sebe sou-

středil většinu diametrálních dopravních vztahů a propojil oblasti 

středního pásma města. Má charakter městské sběrné komunika-

ce. Základní funkcí Městského okruhu je umožnit regulaci auto-

mobilové dopravy v centrálních částech města, a tím je ochránit 

před nežádoucími negativními účinky dopravy (hluk, exhalace, 

atd.). Inkriminovaná oblast uvnitř Městského okruhu má rozlohu 

přibližně 56,3 km2.

Není pochyb, že je to koncept správný. Stojí na nabídce nadřa-

zených komunikací zatěžovaných významnou částí přepravních 

vztahů, dále pomocí mimoúrovňových křižovatek rozváděných 

do návazné uliční sítě. Jeho funkčnost prokazuje mimo jiné i vy-

hodnocení zkušebního provozu Blanky, která na sebe přenesla až 

100 tisíc denních průjezdů vozidel.

Není rovněž pochyb o tom, že naplnění očekáváných přínosů 

nadřazeného dopravního systému na pražskou uliční síť je odvislé 

od stavu jeho dokončenosti. Je zřejmé, že současná nespojitost 

systému neumožňuje přijmout další návazná doprovodná opatření 

regulačního charakteru na uliční síti vnitřního města, protože je 

nelze realizovat bez související funkční dopravní infrastruktury. 

Absence východního segmentu Městského okruhu, ale i chybějí-

cích úseků vnějšího Pražského okruhu, se na tom zřetelně proje-

vují. Do kompletace Městského okruhu chybí dokončit přibližně 

30 % z jeho celkové délky 32 km. Tuto část pokrývá právě schvá-

lená urbanisticko-dopravní studie.

Přestože počátek dlouhodobě sledovaného dopravního systému 

Prahy pro automobilovou dopravu lze vysledovat již v 70. le-

tech 20. století s defi nicí Základního komunikačního systému 

(ZAKOS), nelze ho považovat za přežitý. Je nevyvratitelnou 

skutečností, že základní východiska pro jeho funkci ve městě 

se v čase výrazně nezměnila. Lze konstatovat, že doposud ne-

byl představen žádný jiný výhodnější dopravní koncept, který 

plní stanovené požadavky dopravní funkce potřebné pro rozvoj 

města i v reálné situaci provozu a nejen v ideách dopravních 

„čarodějů“.

S postupnou realizací jednotlivých úseků Městského okruhu 

se však nezastavil vývoj názorů laické i odborné veřejnosti, jak 

kapacitní dopravní stavby začlenit do území rostlého města, aby 

neměly jen samotnou dopravní funkci, ale aby zároveň splňova-

ly podmínky pro rozvoj urbanistické struktury dotčeného území. 

Z této společenské poptávky podporované politickou reprezenta-

cí Prahy vychází i komplexní návrh urbanisticko-dopravní stu-

die. Může se polemizovat, zdali se jedná o studii urbanisticko-

-dopravní či dopravně-urbanistickou. Taková polemika je však 

zcela zbytečná, protože doprava je nedílnou součástí urbanistické 

struktury, jak ji také studie pojímá. Akcentuje požadavky na mo-

derní urbánní prostředí, a to ve vztahu jak ke stávající struktuře, 

tak z pohledu rozvoje přilehlého i vzdálenějšího území. Přitom 
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but also from the point of view of the development of the adjacent 

and further territories. In doing so, it respects the forward-looking 

traffi c forecast, which is not at all reduced by the traffi c design. 

DEVELOPMENT OF THE STUDY

The objective of the study was to correct the original design 

evolving since 2000, complying with the conditions of the EIA and 

recommendations of the municipal institutions dealing with traffi c 

and land-use planning. Among the fundamental inputs, apart from 

the principles prescribed by the work coordinator, individual authors 

and the team of urban architects, there was collaboration with newly 

elected representatives of the City Hall, among others with the 

councillor for transport and councillor for territorial development. 

Owing to their trust and understanding of the client, the team of 

authors could show a great deal of initiative and creativity. The results 

of the study did not have to be unduly bound by historical documents. 

Just opposite, the nearly only condition was that the edge contact 

points were maintained and validity of the EIA opinions was secured. 

The study output is therefore, in addition to comprehensive grounds 

for subsequent work on documents for the zoning and planning 

decision, a change in the Master Plan for the City of Prague and, in a 

short section, also updating of principles of territorial development. 

A change in the Master Plan had been under preparation even for the 

original solution, but to a lesser extent.

The original condition for fulfi lling the study was, among others, 

implementation of modifi cations leading to improvement of cycle 

and pedestrian tracks and relations in the territory being solved, 

including urban public transport services. The working team, in 

interaction with representatives of the Town Hall, reassessed, 

in successive steps comprising countless partial variants of the 

solution, not only the concept of the relating territory being solved, 

but eventually even the concept of the route of the City Circle Road. 

The study work even comprised the delimitation of areas for 

possible urbanisation and development of green infrastructure, 

among others, addition of street blocks in the compact city and 

rehabilitation of green surfaces which are today formed by mostly 

extensive vegetation without maintenance. 

The work resulted into a comprehensive design based on maximum 

possible integration of the higher-ranking road network into the 

urban environment with highest possible degree of elimination of 

negative urban, but also environmental impacts on the structure of 

the city. 

The solution uses the routes of the City Circle Road (CCR) and the 

Libeň Link Road (LLR) (mostly underground, whilst at the surface, 

conditions are created for local transport relationships, development 

of the affected territory and landscape, always in compliance with 

current and assumed future requirements.

The result is, apart from fulfi lling transportation-engineering 

requirements, not negligible contribution to the city and its popu-

lation, lying in the possibility for fi nal stabilisation of the territory 

burdened in the long term by prohibitions on construction and 

uncertainties regarding the scope and type of solution for transport-

related projects. It will be fi nally possible to complete the largely 

neglected territory by building new residential blocks, public 

facilities and, to a high degree, even park and recreational areas. 

It is even not necessary to stress that the current civic-political 

engagement and modern concept of public administration, i.e. the 

possibility of infl uencing the process of preparation and construction 

by the public more than ever enforce such a major public investment 

to be automatically linked to appropriate investments to improve the 

overall living in the urban environment. Without extensive added 

value for the people concerned, the pursuit of these intentions is no 

longer possible. 

respektuje výhledovou dopravní prognózu, která není dopravním 

návrhem nijak redukována.

VÝVOJ STUDIE

Cílem studie bylo korigovat původní návrh vyvíjející se od roku 

2000, a to v souladu s podmínkami hodnocení EIA a doporuče-

ními městských institucí zabývajících se dopravou a územním 

plánováním. Mezi základní vstupy, kromě zásad stanovených ko-

ordinátorem prací, jednotlivými zpracovateli a týmem architektů 

urbanistů, byla spolupráce s nově zvolenými zástupci hlavního 

města, mj. radním pro dopravu a radním pro územní rozvoj. Díky 

jejich důvěře a porozumění investora mohl tým zpracovatelů pro-

jevit značnou míru iniciativy a kreativity. Výsledky studie tak ne-

musely být nadmíru svázané historickými podklady.

Naopak v podstatě jedinou podmínkou bylo udržení okrajových 

styčných bodů a zabezpečení platnosti stanovisek EIA. Výstupem 

studie je tak kromě uceleného podkladu pro navazující zpracová-

ní dokumentace pro územní rozhodnutí i změna územního plánu 

hl. m. Prahy a v malém úseku i aktualizace zásad územního roz-

voje. Změna územního plánu se však připravovala i na původní 

řešení, nicméně v menším rozsahu změn.

Původním předpokladem plnění studie bylo mj. provést úpravy 

vedoucí ke zlepšení pěších a cyklistických tras a vazeb v řeše-

ném území, včetně jeho obsluhy městskou veřejnou dopravou. 

Zpracovatelský tým v interakci se zástupci hlavního města tak 

v postupných krocích, čítajících bezpočet dílčích variant řešení, 

přehodnocoval nejen koncepci souvisejícího řešeného území, ale 

nakonec i koncepci vlastní trasy okruhu.

Součástí studijních prací bylo i vymezení ploch pro možnou 

urbanizaci a rozvoj zelené infrastruktury, mj. doplnění uličních 

bloků v kompaktním městě a rehabilitace zelených ploch, dnes 

tvořených převážně extenzivními porosty bez údržby.

Výsledkem je komplexní návrh založený na maximální možné 

integraci stavby nadřazené komunikační sítě do městského pro-

středí s nejvyšší možnou mírou eliminace negativních urbanistic-

kých, ale i environmentálních dopadů do struktury města.

Řešení využívá vedení Městského okruhu (MO) a Libeňské 

spojky (LS) převážně v podzemí, zatímco na povrchu jsou vytvo-

řeny podmínky pro místní městské dopravní vazby, rozvoj dotče-

ného území a krajiny, vždy v souladu s aktuálními i předpokláda-

nými budoucími požadavky.

Výsledkem tak kromě naplnění dopravně inženýrských po-

žadavků je nezanedbatelný přínos pro město a jeho obyvatele, 

spočívající v možnosti konečné stabilizace území dlouhodobě 

zatíženého stavebními uzávěrami a nejistotami o rozsahu a typu 

řešení dopravních staveb. Do značné míry zanedbané území tak 

bude konečně možné urbanisticky dotvořit, a to jak dostavbou 

bytových domů, tak i objekty veřejného vybavení a v nemalé míře 

i parkovými a rekreačními plochami.

Není třeba ani zdůrazňovat, že současná občansko-politická 

angažovanost a moderní pojetí fungování veřejné správy, tedy 

možnost ovlivňování procesu přípravy a výstavby ze strany ve-

řejnosti, si více než kdykoliv dříve vynucuje takto významnou 

veřejnou investici automaticky propojit s vhodnými investicemi 

do celkového zlepšení prostředí pro život ve městě. Bez rozsáhlé 

přidané hodnoty pro dotčené obyvatele je prosazení těchto zámě-

rů již nemožné.
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Obr. 1 Schéma Městského okruhu a Libeňské spojky s názvy jednotlivých tunelů
Fig. 1 Map of the City Circle Road and the Libeň Link Road with names of individual tunnels 
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CHARAKTERISTICS OF THE RESULTANT DESIGN 

The remaining part of the City Circle Road consists of a package 

of three construction lots (see Fig. 1), which meet in the traffi c node 

U Kříže – Balabenka and complement each other:

• City Circle Road, construction lot No. 0094 in the Balabenka – 

Rybníčky section;

• City Circle Road, construction lot No. 0081 in the Pelc-Tyrolka 

– U Kříže section;

• Libeň Link Road, construction lot No. 8313 in the Vychovatelna 

– Balabenka section.

Attentive reader will notice changes in individual construction lots 

compared to the original solution described, for example, in issue 

2/2011 of TUNEL journal. The changes are given by shifting of 

interfaces between construction lots, the need for which followed 

from the results of the technical solution in the study and the 

organisational requirements of the future realisation. 

The total length of the route of the package of construction lots 

amounts to ca 10.5km (6.0km construction lot No. 0094; 2.4km lot 

No. 0081; 2.1km lot No. 8313). The route runs through ca 8.5km 

long cut-and-cover or mined tunnels. Individual tunnels, the Bílá 

Skála, Libeň, Balabenka, Spojovací, Jarov and Malešice, are directly 

connected to each other, creating a large underground transport 

complex. In contrast to the previous solution, the route of the CCR 

and LLR route led newly under the surface in all localities important 

in terms of urban design and, therefore, negative infl uencing by 

excessive vehicular traffi c and non-urban transport structures does 

not take place. 

The basic layout within the entire proposed package of construction 

lots corresponds to habits established in the already operated part of 

the City Circle Road. The CCR and LLR roads are designed as local 

dual carriage distributor roads in the 2 × 2 thoroughfare lanes 3.5m 

wide confi guration. The design speed on the main route is equal 

to 80km/h, whilst the speed 70km/h is prescribed for tunnels. The 

permitted speed of 50km/h is planned for locations of complicated 

traffi c nodes. In tunnelled sections, an independent tunnel tube is 

planned for each direction of traffi c. The height of 4.5m is planned 

for the vertical traffi c clearance. Of course, there is safety and 

technology equipment complying with the latest standards there. 

The package of construction lots is spatially coordinated with 

other important municipal, state, but also known private intentions in 

its surroundings, i.e. the second stage of the Vysočany Radial Road, 

the intention of the developing high-speed railway tracks in the area 

of Balabenka and the completion of two intermediate railway stops 

U Kříže and Hostivař/Malešice.

The transport design has the capacity satisfying the demand 

derived from a Prague transport outlook prognosis, which is not 

at all conservative. With the outlook development intentions of the 

city taken into consideration, the intensities in sections featuring 

highest volumes of traffi c amount to over 80 thousand vehicles 

bi-directionally per 24 hours. After the realisation, volumes of 

traffi c will be reduced, for example in Čuprova Street from current 

ca 40 thousand vehicles per day to ca 13 thousand vehicles per 

day; in Povltavská Street from ca 29 thousand vehicles per day to 

0 vehicles per day (Povltavská Street will be used as a promenade 

only for non-motorised transport), in Spojovací Street from 

ca 31 thousand vehicles per day to ca 19 thousand, in Úvalská Street 

from ca 25 thousand of vehicles per day to ca 6 thousand, in Zenklova 

Street from ca 22 thousand vehicles per day to ca 5 thousand and in 

V Holešovičkách Street from current ca 88 thousand of vehicles per 

day to ca 68 thousand. 

Over 40km of non-motorised roads will originate within the 

framework of the project, in the fi rst place on the CCR route, namely 

11km of independent cycle ways, ca 12.5km of combined protected 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDNÉHO NÁVRHU

Zbývající část Městského okruhu se skládá ze souboru tří sta-

veb (obr. 1), které se stýkají v dopravním uzlu U Kříže – Balaben-

ka, a navzájem se doplňují:

• Městský okruh, stavba číslo 0094 v úseku Balabenka – Ryb-

níčky;

• Městský okruh, stavba číslo 0081 v úseku Pelc-Tyrolka – 

U Kříže;

• Libeňská spojka, stavba číslo 8313 v úseku Vychovatelna – 

Balabenka.

Pozorný čtenář si všimne změny u jednotlivých staveb oproti 

původnímu řešení popisovanému např. v časopise Tunel 2/2011. 

Změny jsou dány posunem rozhraní staveb, jejichž potřeba vy-

plynula z výsledků technického řešení ve studii a organizačních 

potřeb budoucí realizace.

Celková délka trasy souboru staveb činí cca 10,5 km (6,0 km 

stavba č. 0094, 2,4 km stavba č. 0081, 2,1 km stavba č. 8313). 

Trasa je vedena v délce cca 8,5 km v tunelech hloubených a ra-

žených. Jednotlivé tunely Bílá skála, Libeňský, Balabenka, Spo-

jovací, Jarovský a Malešický na sebe bezprostředně navazují 

a vzniká tak jeden rozsáhlý podzemní dopravní komplex. Oproti 

předchozím řešením je trasa MO+LS ve všech urbanisticky vý-

znamných lokalitách nově vedena pod povrchem a nedochází tak 

k jejich negativnímu ovlivnění nadměrnou automobilovou dopra-

vou a neměstskými dopravními stavbami.

Základní uspořádání v celém navrženém souboru staveb odpo-

vídá zavedeným zvyklostem u již provozované části Městského 

okruhu. Komunikace MO i LS jsou navrženy jako místní sběrné, 

směrově rozdělené, v základním uspořádání 2 × 2 průběžné jízdní 

pruhy o šířce 3,5 m. Návrhová rychlost na hlavní trase je 80 km/h. 

V tunelech je návrhová rychlost 70 km/h. V místech složitých do-

pravních uzlů je uvažováno s povolenou rychlostí 50 km/h. V tu-

nelových úsecích je uvažováno vždy se samostatným tunelovým 

tubusem pro každý jízdní směr. Navrhovaná výška průjezdního 

prostoru činí 4,5 m. Samozřejmostí je bezpečnostní a technolo-

gické vybavení podle nejnovějších standardů.

Soubor staveb je prostorově zkoordinován s ostatními význam-

nými městskými, státními, ale i známými soukromými záměry ve 

svém okolí, mj. s druhou etapou Vysočanské radiály, záměrem 

vysokorychlostních tratí v oblasti Balabenky a doplněním dvou 

železničních zastávek U Kříže a Hostivař/Malešice.

Dopravní návrh má kapacitu uspokojující poptávku odvozenou 

od pražské výhledové dopravní prognózy, a ta není nijak konzer-

vativní. Při zohlednění výhledových rozvojových záměrů města 

vycházejí intenzity v nejzatíženějších úsecích více než 80 tis. vo-

zidel obousměrně za 24 hodin. Po realizaci se dopravní intenzity 

sníží, např. v ulici Čuprova ze současných cca 40 tis. voz/den na 

cca 13 tis. voz/den, v Povltavské z cca 29 tis. voz/den na 0 voz/den 

(Povltavská bude po dokončení MO sloužit jako promenáda pou-

ze pro bezmotorovou dopravu), ve Spojovací cca 31 tis. voz/den 

na cca 19 tis. voz/den, v Úvalské z cca 25 tis. voz/den na cca 

6 tis. voz/den, v Zenklově z cca 22 tis. voz/den na cca 5 tis. voz/

den a V Holešovičkách ze současných cca 88 tis. voz/den na cca 

68 tis. voz/den.

V rámci projektu vznikne přes 40 km bezmotorových komuni-

kací, především v trase MO, a to cca 11 km samostatných cyk-

lostezek, cca 12,5 km sdružených chráněných tras a přes 18 km 

cyklopruhů v komunikacích. Dále vznikne více než 7 ha nových 

ploch městské zeleně a dalších 25 ha stávajících ploch bude re-

kultivováno do podoby nových městských parků.
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ways and over 18km of cycling lanes on roads. In addition, over 7ha 

of new urban greenery areas and other 25ha of existing areas will be 

reclaimed to become new urban parks. 

Placing such an extensive transport project into the urb an 

environment and, in addition, allowing for new urbanisation 

instead of demolitions was possible only owing to the application 

of state-of-the-art technical means and techniques used currently 

in the underground construction industry. Several types of tunnel 

construction techniques are used within the framework of the entire 

complex of tunnels. 

The fundamental method applied is conventional excavation 

of tunnels, with the assumption of the use of the New Austrian 

Tunnelling Method and classical cut-and-cover tunnels constructed 

in open construction pits. These techniques are supplemented by 

a technique already successfully used in Prague, the so-called 

cover-and-cut tunnels (the Modifi ed Milan Method, or Top&Down 

Method), where the tunnel space is excavated under the protection of 

structural diaphragm walls and a roof deck, again with the objective 

to reduce the time-related and spatial scope of land acquisition 

during the course of construction. 

A special technique will be used to that extent for the fi rst time in 

the Czech Republic. It will be applied to the realisation of tunnels 

with very low overburden, passing under an existing railway bridge 

on the Praha hlavní nádraží – Praha Libeň track. The highly burdened 

double-span bridge, in substance without the possibility of closing 

the line to traffi c, will be passed under the operating track by two 

tunnel tubes, using the “pipe-roofi ng” microtunnelling method. 

Stacked confi guration of tunnel tubes in Zenklova Street on 

the Libeň Link Road or the crossing under the Rokytka River by 

a “tunnel” tube forming a bridge structure above the water surface 

and a related cycling track are also worth mentioning. 

Even the local conditions given by geological and hydrogeological 

circumstances will certainly be specifi c. It is, for example, necessary 

at the Bílá Skála tunnel to take into accound the experience from 

the landslide which originated during the course of the construction 

of the existing railway tunnel, or the very shallow overburden with 

the thickness reaching only several metres at the passage under 

the existing or in advance developed residential areas at the Jarov 

and Malešice tunnels. All of those specifi cs will certainly be a very 

varied portfolio not only for designing within the framework of the 

documentation itself, but also as a potential source for future papers 

in professional journals, among others TUNEL journal. 

The new layouts of grade-separated intersections connecting the 

tunnel route to the at-grade street network were the hardest nuts to be 

cracked by the working team. The urban master plan and preceding 

studies, including the EIA documents, took a stand from the non-

build-up area position. Relatively unsightly areas of entangling 

intersection ramps, vehicle turning lanes etc. originated inside the 

“living” city. The areas of the intersections were not only very poorly 

permeable for other components of traffi c, but they were also very 

confused. Signifi cant shifting in the incorporation of the CCR+LLR 

into the territory of the city was allowed for by the use of the co-called 

left-hand off- ramps and on-ramps leading from the main route of the 

CCR to the at-grade road network. It made arranging of the CCR on-

ramps and off-ramps into one space, thus to generally signifi cantly 

reducing the plan area of permanent works. This principle is not 

quite common for express-types of roads, but it has been applied 

in Prague for a long time without problems, e.g. to the Mrázovka 

tunnel. This theme was relatively widely discussed with components 

of the affected state administration, the Traffi c Police and the Fire 

Rescue Service. It resulted into the requirement for increasing the 

length of the acceleration lanes and improving the conditions for 

acceleration and connection to the main route

Umístit takto rozsáhlou dopravní stavbu do městského pro-

středí, a namísto demolic umožnit novou urbanizaci, bylo mož-

né pouze díky využití nejmodernějších technických prostředků 

a technologií podzemního stavitelství současné doby. V rámci 

celého tunelového komplexu je využito hned několika typů tech-

nologie výstavby tunelů.

Jako základní technologie je využito konvenčně ražených tu-

nelů s předpokladem využití Nové rakouské tunelovací metody 

a klasických hloubených tunelů realizovaných do otevřené sta-

vební jámy. Tyto technologie jsou doplněny již v Praze úspěšně 

využitou technologií tzv. čelně odtěžovaných tunelů (modifi ko-

vaná milánská metoda, nebo také Top&Down), kde je prostor 

tunelu odtěžován pod ochranou konstrukčních podzemních stěn 

a stropu, opět s cílem omezení časového i prostorového rozsahu 

záboru při výstavbě.

Speciální technologie, v takovémto rozsahu u nás poprvé, bude 

využita při realizaci tunelů s velmi nízkým nadložím podcházejí-

cích stávající drážní most na trati Praha hl. nádraží – Praha Libeň. 

Dvoupolový most s vysokým vytížením, v podstatě bez možnosti 

výluky, bude za provozované trati podcházen za pomoci mikro-

tuneláže metodou „pipe-roofi ng“ hned dvěma tunelovými tubusy.

Za zmínku stojí také využití patrového uspořádání tubusů tu-

nelu v Zenklově ulici na Libeňské spojce, nebo přechod říčky 

Rokytky tubusem „tunelu“ jako mostní konstrukcí nad hladinou 

a související cyklostezkou.

Specifi cké budou jistě i místní podmínky dané geologickými 

a hydrogeologickými poměry. Počítat je tak třeba u tunelu Bílá 

skála se zkušenostmi ze sesuvu vzniklém v průběhu výstav-

by stávajícího železničního tunelu, nebo s velmi nízkým nad-

ložím, dosahujícím i jen několik metrů, při podchodu stávající 

nebo v předstihu budované obytné zástavby u tunelů Jarovského 

a Malešického. Všechna tato specifi ka budou  jistě velmi pestrým 

portfoliem jak k řešení v rámci vlastní dokumentace a následné 

realizace, tak rovněž jako potenciální zdroj pro budoucí články 

odborných časopisů, mj. Tunelu.

Jedním z nejtvrdších „oříšků k rozlousknutí“ pro zpracovatel-

ský tým byly nové dispozice mimoúrovňových křižovatek napo-

jujících tunelovou trasu na povrchovou uliční síť. Územní plán 

i předchozí studie, vč. dokumentace EIA, se k této problematice 

stavěly velmi extravilánově, uvnitř „rostlého“ města tak vznikaly 

poměrně nevzhledné oblasti zmítajících se křižovatkových ramp, 

řadicích pruhů atd. Území křižovatkových uzlů tak byla jednak 

velmi špatně propustná pro ostatní složky dopravy, ale zároveň 

i velmi nepřehledná. Výrazný posun v zakomponování trasy 

MO+LS do území města umožnilo využití tzv. levých odpojo-

vacích a připojovacích ramp z hlavní trasy MO na povrchovou 

síť. Tím bylo možno seskupovat připojení a odpojení k trase MO 

do jednoho prostoru a celkově výrazně zmenšit povrchový zábor 

stavby. Tento princip není zcela běžný u komunikací rychlostního 

typu, nicméně i v Praze je již dlouhodobě bez problémů provo-

zován, u podzemních staveb např. v případě tunelu Mrázovka. 

Na dané téma proběhla s dotčenými složkami státní správy, do-

pravní policie i HZS poměrně široká diskuze, jejímž výsledkem 

byl požadavek v těchto případech navýšit délky připojovacích 

pruhů a vylepšit podmínky pro zrychlení a připojení k hlavní 

trase.

Výsledné, prakticky celotunelové, řešení MO+LS vyvolalo 

komplikované a časově náročné posuzování dopravních kapacit 

křižovatek pomocí analytických nástrojů mikrosimulací v pro-

gramu PTV VISSIM. Výsledkem je však skutečnost, že fi nální 

řešení je dostatečně prověřeno jako technicky možné a kapacitně 

funkční.
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The resultant, practically completely tunnelled solution to the 

CCR+LLR induced complicated and time-intensive assessing 

of the carrying capacities of intersections using analytical tools, 

microsimulation using the PTV VISSIM software. But the result 

is the fact that the fi nal solution has been suffi ciently verifi ed as 

technically feasible and functional as far as capacity is concerned. 

BRIEF DESCRIPTION OF THE ROUTE BY LOCATIONS 

This chapter briefl y describes the route of the new design for 

the CCR+LLR and thus the new scope of tunnelled sections. This 

principle is not quite common for roads with limited access, but it 

has been applied for a long time also in Prague without problems. 

The relation to the original design from the preceding study outputs, 

among others the technical grounds for issuance of the construction 

permit (Technical Specifi cations TP 2016), is always added for the 

reason of comparing the extent of the changes. The total length of the 

package of tunnel construction lots is not changed, the edge contact 

points are retained. Changes occur in partial modifi cations of the 

horizontal alignment, but mainly the vertical alignment led at other 

level, underground. Following the operated north-western part of the 

CCR in the direction of the operating chainage of the circle road, 

the package of the CCR+LLR construction lots begins in the area 

of the Pelc-Tyrolka GSI (crossing of V Holešovičkách Street with 

Povltavská Street in the area of Barikádníků Bridge) and continues 

eastward. 

The at-grade route design passes here to the underground route in 

the Bílá Skála tunnel section (see Fig. 2). In the updated design, the 

STRUČNÝ POPIS TRASY PO LOKALITÁCH

V této kapitole je stručně popsáno vedení trasy nového řešení 

MO+LS, a tedy i nový rozsah tunelových částí. Pro porovnání 

rozsahu změn je vždy doplněn vztah k původnímu návrhu z před-

chozích studijních výstupů, mj. k technickému podkladu pro za-

dání DÚR (TP 2016). Celková délka souboru staveb se nemění, 

koncové napojovací body zůstávají zachované. Změny nastávají 

v dílčích úpravách směrového řešení, ale především ve vedení tra-

sy v jiné výškové úrovni, v podzemí.

V návaznosti na provozovanou severozápadní část MO ve smě-

ru provozního staničení okruhu začíná soubor staveb MO+LS 

v oblasti mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Pelc-Tyrolka (křížení 

ulice V Holešovičkách a Povltavská v oblasti mostu Barikádníků) 

a pokračuje východním směrem.

Povrchové řešení trasy zde přechází do podpovrchového vedení 

v tunelovém úseku Bílá skála (obr. 2). V aktualizovaném návrhu 

byl zvětšen rozsah tunelů portálové oblasti Pelc-Tyrolka o pře-

krytou a ozeleněnou nadzemní tunelovou část v sousedství areálu 

MFF UK v ulici Povltavská. Je tak zajištěna ochrana areálu před 

hlukem a umožněna žádaná cyklo a pěší propojení areálu s Vltav-

skou kotlinou a oblastí Holešovic, stejně jako spojení přírodní pa-

mátky Bílá skála s Vltavským meandrem, podél kterého vznikne 

Povltavská promenáda, propojující cyklo a pěší trasy od severu 

Prahy přes Troju na východ podél Rokytky.

Místo původně uvažovaného vedení kapacitní dopravní trasy 

MO-B (MO směr Balabenka) podél Vltavy po ulici Povltavské, 

Obr. 2 Vizualizace prodloužení tunelu Bílá skála v sousedství areálu MFF UK na Pelc-Tyrolce
Fig. 2 Visualisation of the Bílá Skála tunnel extension in the neighbourhood of the grounds of the Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University 
at Pelc-Tyrolka 

portál MO
CCR portal
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scope of tunnels in the Pelc-Tyrolka portal area was increased by 

adding an above-ground tunnel section overlaid and covered with 

greenery in the neighbourhood of the Faculty of Mathematics and 

Physics of the Charles University in Povltavská Street. In this way, 

the protection of the grounds against noise is ensured and the required 

cycling and pedestrian connection of the grounds to the Vltava Basin 

and the area of Holešovice is allowed for, as well as connection of 

the Bílá Skály natural monument to the Vltava meander, along which 

the Povltavská Promenáda connecting the cycling and pedestrian 

track from the north of Prague through Troja to the east along the 

Rokytka Brook leads. 

Instead of the originally considered leading of the high-capacity 

transport route of the CCR-B (CCR direction of Balabenka) along 

the Vltava along Povltavská Street and the unidirectional MCCR-A 

tunnel (direction of Pelc-Tyrolka), both directions of traffi c are led 

through two parallel, independent mined tunnel tubes under Bílá 

Skála. 

In the area of Košinka and Horovo Náměstí square, the project 

continues by a cut-and-cover tunnel section of the Bílá Skála tunnels, 

which adjoins railway track of the “Holešovice Diversion Track”. 

In the area of the on-ramp to the CCR-B from Zenklova Street 

(direction of Pelc-Tyrolka) and the off-ramp from the CCR-A to 

Čuprova Street, the Bílá Skála tunnels pass to the Balabenka cut-

and-cover section. 

In the updated design, the CCR route passes under Primátorská 

and Zenklova Streets instead of the originally assumed route leading 

the CCR along a bridge. The existing road bridges in Povltavská 

Street will be removed. 

The Balabenka cut-and-cover tunnel section fi rst crosses on 

separated grade the “Holešovice diversion track” (a local railway 

corridor on a bridge) and subsequently, continues underground ca 

along the footprint of existing Čuprova Street. It means that the 

design originally assuming at-grade alignment of the CCR in this 

section, with the connection of the Libeň Link Road, using existing 

bridge structures, is completely changed. In the new concept, the 

connection of the LLR is also to be underground in cut-and-cover 

tunnel weavings. The updated design therefore allows for Čuprova 

Street to be conceived as an urban avenue allowing for at-grade 

coping with all local relations including the urban mass transit and 

pedestrian and cycling traffi c. The solution assumes demolition of all 

existing bridge structures. 

In the area of Labuťka vineyard, the CCR route crosses the Rokytka 

Brook under an existing bridge structure on the Prague – Turnov 

a provozně a bezpečnostně náročného jednosměrného tune-

lu MO-A (směr Pelc-Tyrolka), jsou oba směry v novém návrhu 

vedeny dvěma souběžnými, samostatnými raženými tubusy pod 

Bílou skálou.

V oblasti Košinky a Horova náměstí stavba pokračuje hloube-

ným tunelovým úsekem tunelů Bílá skála, který se přimyká k že-

lezniční trati „Holešovické přeložky“. V oblasti připojovací ram-

py na MO-B z ulice Zenklova (směr Pelc-Tyrolka) a odpojovací 

rampy z MO-A na ulici Čuprovu, přecházejí tunely Bílá skála 

v hloubený tunelový úsek Balabenka.

Trasa MO v aktualizovaném řešení tunelově podchází ulice Pri-

mátorskou a Zenklovu oproti původně uvažovaným nadzemním 

mostním vedením MO. Stávající silniční mosty na Povltavské 

ulici budou odstraněny.

Hloubený tunelový úsek Balabenka nejprve mimoúrovňově 

kříží mostní železniční koridor „Holešovické přeložky“ a ná-

sledně podpovrchově pokračuje cca ve stopě stávající ulice 

Čuprova. Kompletně se tak mění řešení původně uvažující po-

vrchové vedení MO v tomto úseku s připojením Libeňské spoj-

ky, využívající stávajících mostních objektů. V nové koncepci 

je připojení LS uvažováno rovněž podpovrchově v hloubených 

tunelových průpletech. Aktualizovaný návrh tak umožňuje uli-

ci Čuprova koncipovat jako městskou třídu dovolující úrovňo-

vě vypořádat veškeré místní vztahy vč. MHD, pěší a cyklodo-

pravy. Řešení předpokládá demolici všech stávajících mostních 

objektů.

V oblasti Labuťky trasa MO kříží pod stávajícím mostním ob-

jektem železniční trati Praha – Turnov vodoteč Rokytka. Tubu-

sy tunelů Balabenka Rokytku přecházejí jako uzavřená mostní 

konstrukce. Na povrchu tubusu stále zůstává zklidněná Čuprova 

ulice pro místní dopravní vztahy. V místě křížení MO s Rokytkou 

tak vznikají čtyři úrovně dopravních tras: nábřeží Rokytky, MO 

v tunelu Balabenka, Čuprova ulice na stropě tunelu a stávající 

železniční trať na mostě.

Trasa MO dále pokračuje jižním směrem hloubenými tunely 

v dopravním uzlu Balabenka, tj. podchází křižovatku Na Bala-

bence (obr. 3), ulice Na Žertvách, Sokolovskou, Českomoravskou 

a směřuje dále do koridoru ulice Spojovací, kde MO podchází 

stávající železniční most, resp. podjezd v ulici Spojovací mělkou 

ražbou realizovanou speciální technologií „pipe roofi ng“ vyu-

žívající předstihové mikrotuneláže. V oblasti Balabenky vzniká 

rozsáhlý systém rozpletů tunelových ramp respektující hlavní 

Obr. 3 Příčný řez v prostoru Balabenky
Fig. 3 Cross-section in the area of Balabenka

technologický objekt

services structure

bezbariérový objekt

barrier structure

tunel Balabenka

Balabenka tunnel

rampa Balabenka

Balabenka ramp

směr Pelc-Tyrolka

direction of Pelc-Tyrolka

směr K Žižkovu

direction of K Žižkovu
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směry požadovaných napojení na nadřazenou komunikační síť. 

Celý dopravní uzel Balabenka tak v nové koncepci tvoří sys-

tém povrchových průsečných světelně řízených křižovatek a na-

pojení tunelových ramp, vzájemně se ovlivňujících a společně 

řízených. Dopravní systém celého uzlu Balabenka byl takto ře-

šen s tím, že jsou zajištěny všechny dopravní vazby, vč. míst-

ních vztahů. Zcela inovativní řešení v oblasti Balabenky, odstra-

ňující stávající estakády vedením MO v tunelech, a výhodným 

směřováním hlavních dopravních intenzit do tunelových ramp 

u Českomoravské, zajistí možnost pojmout oblast významné-

ho dopravního uzlu i v prostorově stísněných poměrech. Navíc 

umožňuje v případě potřeby připojit i pokračování Vysočan-

ské radiály, a to opět v podzemní úrovni. Na Balabence vzniká 

jen přestupní terminál zastávek tramvajových a autobusových 

linek.

Návazný úsek pokračuje jižním směrem hloubenými tunely 

umístěnými v ulici Spojovací přímo navazujícími na tunely pod 

podjezdem. V prostoru Spojovací, pod Vysočanským náměstím, 

byly nově navrženy výjezdové rampy z obou směrů MO, připoju-

jící se na Spojovací.

Dále trasa MO vede tunelovým úsekem nazvaným tunelem 

Spojovací, tvořeným hloubenými a čelně odtěžovanými tunely 

v koridoru stávající ulice Spojovací. Tento tunelový úsek končí 

v MÚK K Žižkovu a přechází v Jarovský tunel.

MÚK K Žižkovu byla nově minimalizována na dvojici ramp. 

Využitím možnosti levého odpojení a připojení na MO došlo 

k semknutí tunelových ramp do jedné společné osy umístěné 

mezi tunely, a tím i zmenšení zásahu do oblasti Třešňovky i proti-

lehlého zalesněného svahu. Oproti předchozímu řešení je nájezd 

na MO-A zrušen a přesunut do MÚK Balabenka.

Od MÚK K Žižkovu pokračuje MO k MÚK Českobrodská 

Jarovským tunelem. Raženým tunelem podchází oblast vrchu 

Třešňovka (obr. 4), obytné areály Zeleného města a areály Met-

ropolitní univerzity Praha, Střední odborné školy Jarov a Střední 

odborné školy logistických služeb.

railway track. The Balabenka tunnel tubes cross the Rokytka Brook 

as a closed bridge structure. Čuprova Street with eased traffi c still 

remains on the surface of the tunnel tube to be used for local traffi c 

relations. Thus, four levels of traffi c routes originate in the location 

of the CCR crossing with the Rokytka Brook: Rokytka embankment, 

CCR in the Balabenka tunnel, Čuprova Street on the tunnel cover 

desk and the existing railway track on the bridge. 

The CCR route then continues southwards through cut-and-

cover tunnels at the Balabenka traffi c node, i.e. passes under the 

Na Balabence intersection (see Fig. 3), Na Žertvách, Sokolovská 

and Českomoravská Streets and heads further to the corridor 

of Spojovací Street, where the CCR passes under an existing 

railway bridge, respectively an underpass in Spojovací Street, by 

shallow tunnel excavation using the special “pipe roofi ng” method 

with advance microtunnelling. An extensive system of junctions 

of tunnel ramps respecting the main directions of the required 

connections to the higher-ranking road network originates in the 

area of Balabenka. In the new concept, the entire Balabenka traffi c 

node forms a system of at-grade, lights-controlled intersections and 

connections of the interacting and jointly managed tunnel ramps. 

The traffi c system of the whole Balabenka node was solved in this 

way, with all traffi c relations including local relations secured. The 

completely innovative solution for the Balabenka area, removing 

existing viaducts by leading the CCR through tunnels and 

advantageous heading of the main traffi c volumes to tunnel ramps 

at Českomoravská, will ensure the possibility of containing the 

whole area of the important traffi c node even in spatially restricted 

conditions. In addition, if necessary, it allows for connecting even 

the continuation of the Vysočany Radial Road, again at underground 

level. Only a transfer terminal of stops of tramway and bus lines 

originates at Balabenka.

The follow-up section continues southwards through cut-and-

cover tunnels located in Spojovací Street, directly linking to the 

tunnels under the underpass. Off-ramps from both CCR directions 

connecting to Spojovací Street have been newly proposed in the 

space of Spojovací Street, under Vysočany Square. 

Obr. 4 Příčný řez profi lem ulice Spojovací s Jarovským tunelem pod vrchem Třešňovka
Fig. 4 Cross-section through Spojovací Street with the Jarov tunnel under Třešňovka Hill 

výdechový objekt

exhaust structure

Jarovský tunel

Jarovský tunnel

směr K Žižkovu

direction of K Žižkovu

směr Českobrodská

direction of Českobrodská
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The CCR route further leads along the tunnel section, through 

a tunnel called Spojovací, formed by both cut-and-cover and cover-

and-cut tunnels in the corridor of the existing Spojovací Street. This 

new tunnel section ends at the K Žižkovu GSI and passes into the 

Jarov tunnel. 

The K Žižkovu GSI was newly minimised to a couple of ramps. 

The use of the possibility of left-hand disconnection and connection 

to the CCR allowed for joining the tunnel ramps on one common 

longitudinal axis located between the tunnels, thus reducing the 

impacts on the area of Třešňovka and the adjacent opposite wooded 

slope. I contrast with the preceding solution, the approach to the 

CCR-A has been cancelled and was shifted to the Balabenka 

GSI. 

From the K Žižkovu GSI, the CCR continues to the Českobrodská 

GSI through the Jarov tunnel. It passes under the area of Třešňovka 

Hill (see Fig. 4), residential areas of the Green City, grounds of the 

Metropolitan University in Prague, the Secondary Technical School 

Jarov and the Secondary Vocational School of Logistics Services 

through a mined tunnel. 

The Českobrodská GSI was designed for a completely new layout, 

where the use of on-ramps and off-ramps allowing return to the 

opposite direction of traffi c on the CCR allowed for the creation of only 

one at-grade, lights-controlled crossing intersection on Českobrodská 

Street and concentration of all changes in the confi guration only to the 

cut-and-cover part of the route. The CCR route was partially shifted 

eastwards so that it was possible to maintain the existing historical 

MÚK Českobrodská byla řešena do zcela nového uspořádání, 

kdy se pomocí využití zpětných ramp pro připojení i odpojení 

MO podařilo vytvořit pouze jednu povrchovou světelně řízenou 

průsečnou křižovatku na Českobrodské ulici a veškeré dispozič-

ní změny v tunelech soustředit pouze do hloubené tunelové části 

trasy. Došlo k částečnému posunu trasy MO východním směrem 

tak, aby v celé délce bylo možné zachovat stávající historickou 

stopu Českobrodské ulice a současně vytvořit prostor pro budoucí 

připojení Jarovské třídy.

Navazující úsek trasy MO je opět podpovrchový. Tvoří ho tu-

nel Malešický, který nejprve svou raženou částí podchází oblast 

zahrádkářské osady Malešice, stávající zástavby vilového charak-

teru a historické zástavby v okolí Malešického náměstí.

Jižně od Malešického náměstí trasa přechází do hloubeného 

tunelového úseku. V oblasti od Malešického náměstí po MÚK 

Černokostelecká se v aktualizované koncepci trasa půdorysně 

přimyká ke koridoru železniční trati Malešice – Vršovice, s cí-

lem minimalizace zbytkových ploch mezi železnicí a MO. Spolu 

s opětovným využitím levých připojení a odpojení tunelových 

ramp, neboť v této poloze by již původní extravilánový tvar kři-

žovatky nebylo možné použít, vznikla jedna průsečná křižovatka 

Černokostelecké ulice s rampami MO. MÚK Černokostelecká 

tak doznala rovněž zcela zásadního přepracování (obr. 5). Do této 

křižovatky se navíc přes povrchové úseky ramp podařilo připo-

jit jednak přemístěnou ulici Dřevčickou, zároveň i prodlouženou 

Obr. 5 Vizualizace MÚK Černokostelecká s trasou Městského okruhu přimknutou k železniční trati
Fig. 5 Visualisation of the Černokostelecká GSI with the CCR route adjoining the railway line 

portál ramp
portal of ramps

portál MO
CCR portal
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footprint of Českobrodská Street and, at the same time, the space for 

the future connection of Jarovská Avenue. 

The following section of the CCR route is again underground. 

It is formed by the Malešice tunnel, the mined part of which fi rst 

passes to the area of the gardening settlement of Malešice, existing 

villa-character houses and historic buildings in the Malešice Square 

surroundings. 

The route passes south of Malešice Square to a cut-and-cover 

section the route adjoins in the ground plan the corridor of the 

Malešice – Vršovice rail line in the updated concept in the area from 

Malešice Square up to the Černokostelecká GSI, with the objective 

of minimising the remaining areas between the railway track and the 

CCR. Only one crossing-type intersection of Černokostelecká Street 

with CCR ramps originated together with the repeated use of left-

hand connections of on-ramps and off-ramps because of the fact that 

the original confi guration of the intersection designed for the non-

rural area could not be used in this location. The Českokostelecká 

GSI therefore also experienced fundamental redesigning (see 

Fig. 5). In addition, the designer managed to connect the relocated 

Dřevčická Street and also the extended V Olšinách Street to this 

intersection through the at-grade sections of the ramps. In this way, 

one node highly effective from the point of view traffi c originated. 

It allows for both the relations from and to the CCR and the local 

at-grade relations outside the residential area. In contrast with the 

original design, the portals of the main route are located south of the 

Černokostelecká GSI. 

The V Olšinách GSI was completely omitted and was replaced 

by the extension of V Olšinách Street to the Černokostelecká GIS. 

Owing to this fact, the distribution of vehicles in the street network 

was improved and the need for demolition of residential buildings at 

the V Olšinách/Úvalská Streets was abandoned.

The at-grade section of the CCR follows. It runs above the new 

footprint of V Olšinách Street on bridge structures and the Malešice 

– Vršovice railway track and the at-grade route of metro at the 

Hostivař Depot. The CCR route continues eastwards, in parallel with 

the metro testing track, and connects to the existing Southern Link 

Road and the Štěrboholy Radial Road.

ulici V Olšinách. Vznikl tak jeden dopravně vysoce efektivní 

uzel, umožňující jak vazby z a na MO, tak i místní povrchové 

vazby mimo obytné území. Oproti původnímu řešení jsou por-

tály hlavní trasy nově situovány jižně od MÚK Černokoste-

lecká.

MÚK V Olšinách byla zcela vypuštěna náhradou prodloužením 

ulice V Olšinách do MÚK Černokostelecká. Tím došlo ke vhod-

nější distribuci vozidel v uliční síti a opuštění potřeby demolic 

obytných domů v křižovatce V Olšinách/Úvalská.

Navazuje povrchový úsek MO přecházející mostními objekty 

jednak novou stopu ulice V Olšinách, jednak železniční trať Male-

šice – Vršovice a povrchovou trasu metra u Depa Hostivař. Trasa 

Obr. 6 Příčný řez Libeňským tunelem s patrovým uspořádáním v ulici Zen-
klova
Fig. 6 Cross-section through the Libeň tunnel with stacked confi guration in 
Zenklova Street 

Obr. 7 Vizualizace výjezdových a vjezdových ramp Libeňského tunelu na Vychovatelně
Fig. 7 Visualisation of off-ramps and on-ramps of the Libeň tunnel at Vychovatelna 
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MO dále pokračuje východním směrem v souběhu se zkušební 

kolejí metra a v MÚK Rybníčky se napojuje na stávající Jižní 

spojku a Štěrboholskou radiálu.

MÚK Rybníčky byla v novém návrhu dispozičně upravena 

s cílem vhodněji umístit vlastní trasu MO, a to oba jízdní směry 

společně vést oddáleně od stávající zástavby, umožnit i chybějí-

cí dopravní vazby z Rabakovské ulice, resp. Hostivařské spojky, 

na oba směry MO i Štěrboholskou radiálu a zachovat nebo do-

plnit místní vazby v území. Úpravou dispozice, bez zásahu do 

již existujících staveb Městského okruhu a Štěrboholské radiály, 

bylo dosaženo ponechání stávající přímé trasy Rabakovské uli-

ce, vč. rozvinutí vyhrazených BUS pruhů. Pomocí dvou světel-

ně řízených křižovatek na Rabakovské je umožněno připojení 

i odpojení ze všech směrů nadřazeného systému do Hostivařské 

spojky, což vzhledem k jejímu trasování mimo obytnou zástavbu 

odlehčí kapacitně velmi přetížené křižovatce Černokostelecká/

Průmyslová.

Vraťme se nyní ještě ke stavbě Libeňské spojky. I tato stavba 

doznala v rámci aktualizace návrhu jistých změn.

Libeňský tunelový úsek navazuje nově v hloubených tunelo-

vých rozpletech v oblasti Labuťky na tunel Balabenka. Trasa hlou-

bených tunelů sleduje nejprve koridor ulice Čuprova, přechází do 

nově koncipované MÚK U Kříže a pokračuje dalším hloubeným 

a čelně odtěžovaným úsekem v ulicích Zenklova a Vosmíkových 

až k MÚK Vychovatelna, kde navazuje na stávající povrchovou 

komunikační síť. V koridoru ulice Zenklova je s ohledem na pro-

storové podmínky využito vedení tunelů v patrovém uspořádání, 

při využití technologie tunelů čelně odtěžovaných s konstrukční-

mi podzemními stěnami (obr. 6).

V prostoru MÚK U Kříže je v povrchové úrovni nově navr-

žena průsečná křižovatka významných ulic Prosecká, Čuprova, 

resp. v těsné blízkosti i Zenklova. V podzemní úrovni pak dochází 

k propojení Městského okruhu a Libeňské spojky.

MÚK Vychovatelna napojuje Libeňskou spojku do prostoru 

křížení ulic Liberecká (Prosecká radiála) a Zenklova a zachovává 

jejich stávající možnosti vzájemného propojení (obr. 7).

The layout of the Rybníčky GSI was modifi ed in the new design 

with the objective of placing the CCR route more appropriately 

by leading both directions of traffi c jointly at some distance from 

existing buildings, allowing for the missing traffi c relations from 

Rabakovská Street (or the Hostivař Link Road), to both directions 

of the CCR and the Štěrboholy Radial Road. Maintaining or adding 

local relations in the area and keeping the existing direct route of 

Rabakovská Street including developing exclusive BUS lanes was 

achieved owing to the change in the layout without intervening into 

the already existing structures of the CCR and the Štěrboholy Radial 

Road. Connecting and disconnecting of all directions of the higher-

grade system to the Hostivař Link Road is allowed for by means of 

two lights-controlled intersections on Rakovská Street. It will ease 

the vehicular traffi c at the Černokostelecká/Průmyslová intersection, 

which is very overloaded in terms of capacity. 

Let us return now to the construction of the Libeň Link Road. 

This construction has also experienced certain changes within the 

framework of updating the designs. 

The Libeň section of the tunnels newly connects to the Balabenka 

tunnel at cut-and-cover tunnel bifurcations in the area of Labuťka. 

The route of the cut-and-cover tunnels follows fi rst the corridor of 

Čuprova Street, passes to the newly drawn up U Kříže GSI and 

continues through another cut-and-cover and cover-and-cut section 

in Zenklova and Vosmíkových Streets up to the Vychovatelna 

GSI, where it links to the existing at-grade road network. Stacked 

confi guration of tunnels is used in the corridor of Zenklova Street. 

The cover-and-cut tunnelling method with structural diaphragm 

walls (see Fig. 6) is used in the corridor with respect to the spatial 

conditions. 

In the space of the U Kříže GSI, a new crossing-type of intersection 

between Prosecká and Čuprova Streets, or also in close proximity to 

Zenklova Street, is designed. The CCR connection with the Libeň 

Radial Road takes place at the underground level. 

The Vychovatelna GSI connects the Libeň Link Road to the 

space of the intersection of Liberecká Street (the Prosek Radial 

Road) and Zenklova Street, maintaining their current possibilities of 

interconnectivity (see Fig. 7). 

Tab. 1 Základní délkové charakteristiky tunelů
Table 1 Basic length-related characteristics of the tunnels

soubor staveb MO a LS, tubusy hl. trasy
package of CCR and LLR construction lots, 

main route tubes

stavba
constr. lot

stavba č. 0081
constr. lot 
No. 0081

stavba č. 0094
constr. lot 
No. 0094

stavba č. 8313
constr. Lot 
No. 8313 celkem (m)

total (m)
tubus
tube

MO-A (m)
MO-A (m)

MO-B (m)
MO-B (m)

MO-A (m)
MO-A (m)

MO-B (m)
MO-B (m)

MO-A (m)
MO-A (m)

LS-A (m)
LS-A (m)

MO-B (m)
MO-B (m)

LS-B (m)
LS-B (m)

TP 2016
type 2016

9 699
9699

hloubené tunely
cut-and-cover tunnels

325
325

600
600

1 380
1380

1 390
1390

x
x

844
844

x
x

864
864

5 403
5403

ražené tunely
mined tunnels

1 160
1160

x
x

1 573
1573

1 563
1563

x
x

x
x

x
x

x
x

4 296
4296

% ražených tunelů
% of mined tunnels

56
56

53
53

0
0

44
44

ÚDS 2019
ÚDS 2019

16 818
16818

hloubené tunely
cut-and-cover tunnels

831
831

885
885

2 655
2655

2 649
2649

774
774

1 344
1344

740
740

1 327
1327

11 115
11115

ražené tunely
mined tunnels

1 220
1220

1 160
1160

1 658
1658

1 665
1665

x
x

x
x

x
x

x
x

5 703
5703

% ražených tunelů
% of mined tunnels

58
58

39
39

0
0

34
34
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CONCLUSION

The part of the City Circle Road and the Libeň Link Road described 

in the paper will offer a new alternative route after its completion, for 

example, in comparison with the North-Western Backbone Road, 

it will offer more fl uent and faster connection through the city, not 

only in the north-south direction (and opposite). In the fi rst place, 

it will offer a route which will be safer and more considerate to the 

environment than it is at the current overloaded street network. The 

whole completed City Circle Road as a part of the radial-circular 

system will provide a route bypassing the wider centre of the city. 

Therefore it will be possible to signifi cantly reduce the volume 

of transit traffi c through the centre, prefer mass transit, including 

pedestrian and cycling traffi c, and proceed to active regulation of 

individual vehicular traffi c which is not necessary for the city. 

With respect to the fact that both the City Circle Road and the 

Libeň Link Road intentions have received valid EIA assessment, all 

modifi cations of the design proceeded in a spirit of improving the 

balance of impacts described in the EIA. At the moment, the work on 

the awaited building location permit can fl uently continue with the 

objective to obtain the zoning and planning decision in 2021–2022. 

Apart from the work on the location permit, continuous geotechnical 

investigation is currently being carried out. On the other hand, as 

it is customary for similar projects, it is most certain that other 

modifi cations and changes induced, among others, by requirements 

of city districts will follow. Requirements of the affected city districts 

are not usually directed solely to the construction design itself, but 

rather to its expansion by adding requirements for solving other 

problems in the surroundings. This is one of the reasons why the 

estimated cost of construction, which will certainly exceed 50 billion 

CZK, is not presented here. Because the technical, town planning 

and also political objective is to complete the City Circle Road, or at 

least allow for completing the whole affected landscape, it is possible 

to expect positive attitude on the side of the project owner, which can 

lead to developing the construction cost further upwards. 

Despite long-standing resistance of a part of the rather politically 

engaged public in Prague, a rather new situation, favourable for the 

situation of the project developed as a result of the modifi cation of 

the concept of the CCR design. Agreement exists across the political 

spectrum regarding the proposed solution and the requirement for 

the package of the CCR+LLR construction lots to be completed 

as quickly as possible. Together, it is possible to hope that this 

absolutely exceptional traffi c and tunnelling project will benefi t all 

Prague residents and visitors with over half a million people affected 

The biggest risk for the design preparation and successful future 

implementation would be further postponement of construction 

works and hesitation over non-existent variants of the CCR+LLR 

route. Conversely, a model of funding that is still unclear is not 

considered a risk because only a well prepared and elaborate 

construction can convince both the state and funding institutes, if 

any, of the feasibility of the project. 
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ZÁVĚR

Popisovaná část Městského okruhu a Libeňské spojky po svém 

dokončení nabídne novou alternativní trasu, např. oproti Severo-

jižní magistrále, s nabídkou plynulejšího a rychlejšího spojení 

městem, nejen ve směru sever–jih (a naopak). Především pak ale 

nabídne trasu bezpečnější a ohleduplnější k životnímu prostře-

dí, než je tomu u stávající přetížené uliční sítě. Celý dokonče-

ný Městský okruh, jakožto součást radiálně-okružního systému, 

zajistí objízdnou komunikaci širšího centra města, takže bude 

možné významně omezit průjezdnou dopravu centrem, preferovat 

hromadnou dopravu, vč. dopravy pěší a cyklistické a přistoupit 

k aktivní regulaci pro město zbytné individuální automobilové 

dopravy.

Vzhledem ke skutečnosti, že oba záměry Městský okruh 

a Libeňská spojka mají platné stanovisko EIA, veškeré úpravy 

řešení probíhaly v takovém duchu, aby bilanci vlivů posuzova-

ných v EIA vylepšovaly. V tuto chvíli tak mohou plynule navá-

zat práce na očekávané DÚR, s cílem získat ÚR v rozmezí let 

2021–2022. Kromě prací na vlastní DÚR v současné době pro-

bíhá i předběžný geotechnický průzkum. Na druhou stranu, jak 

je u podobných staveb zvykem, je nanejvýše jisté, že v průbě-

hu další přípravy dojde k dalším úpravám a změnám vyvolaným 

požadavky mj. městských částí. Požadavky dotčených měst-

ských částí většinou nesměřují toliko do vlastního řešení stav-

by, ale spíše k jejímu rozšiřování o požadavky vyřešení dalších 

problémů v okolí. I proto zde není uvedena předpokládaná od-

hadovaná výše nákladů stavby, která jistě přesáhne 50 mld. Kč. 

Protože technickým, urbanistickým, ale i politickým cílem do-

končení Městského okruhu je dotvořit, či alespoň umožnit dotvo-

ření celého souvisejícího území, lze očekávat pozitivní přístup na 

straně investora, což může vést k dalšímu vývoji ceny směrem 

nahoru.

Přes dlouhodobý odpor části pražské, spíše politicky angažo-

vané veřejnosti, nastala v důsledku úpravy koncepce řešení MO 

poněkud nová a pro stavbu příznivá situace, kdy napříč pražským 

politickým spektrem existuje shoda na navrženém řešení i poža-

davek soubor staveb MO+LS co nejrychleji dokončit. Společně 

lze doufat, že tento zcela výjimečný dopravní a tunelářský počin 

bude ku prospěchu všech obyvatel a návštěvníků Prahy s více než 

půl milionem dotčených obyvatel.

Největším rizikem pro projektovou přípravu a úspěšnou bu-

doucí realizaci by bylo další odkládání výstavby a váhání nad 

neexistujícími variantami trasování MO+LS. Za riziko se naopak 

nemusí považovat dosud neujasněný model fi nancování, proto-

že teprve dobře připravená, a do detailu domyšlená stavba, může 

přesvědčit jak stát, tak případné fi nancující ústavy o realizovatel-

nosti záměru.
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