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Brně a Bratislavě, s rozdělením kolektorů podle jejich účelu, náplně, 

umístění a velikosti a jejich pozitivním vlivem na provoz města i ži-

votní prostředí. Druhým přednášejícím byl pan Ing. Zbyněk Pros-

ke, který je vedoucím oddělení technické infrastruktury na katedře 

městského inženýrství Fakulty stavební na VŠB-TU Ostrava. Jeho 

přednáška byla zaměřena na kolektorovou síť v Ostravě. Sdělil po-

drobné informace o sítích vedených v ostravských kolektorech, jejich 

situování v rámci města, jejich konstrukčním řešení a monitorovacím 

systému s přenosem informací na dispečink v síti GPRS. Specifi kem 

ostravských kolektorů je jejich vedení v poddolovaném území ve slo-

žitých geologických poměrech s možností výskytu metanu. Posled-

ním přednášejícím byl pan Ing. Jiří Klinger, který je viceprezidentem 

České asociace telekomunikací, členem sektorové rady pro IT a elek-

tronické komunikace a místopředsedou zkušební komise ČKAIT pro 

obor technologická zařízení staveb. Jeho přednáška s názvem „Sítě 

elektronických komunikací, zákon o vysokorychlostním internetu, 

liniové stavby“ byla zaměřena obecně na legislativu spojenou s pod-

zemním vedením sítí, tj. nejen v kolektorech, ale i kabelovodech, 

multikanálech, kynetách (kabelových rýhách), chráničkách apod. 

V přednášce upozornil, že stavební právní předpisy nám pro podzem-

ní vedení energetiky a elektronických komunikací ukládají umisťovat 

tato vedení v zastavěných a zastavitelných částech měst a obcí pod 

zemský povrch, a to přednostně s využitím kolektorů, kabelovodů, 

resp. tzv. sdružených tras. V souvislosti s tím poukázal na současnou 

praxi, některá úskalí s vedením sítí ve městech a obcích. Celou tisko-

vou konferenci moderoval předseda ČKAIT, pan Ing. Pavel Křeček.

Ing. LIBOR MAŘÍK

vzniku primárních kolektorů v Brně spadá do začátku sedmdesátých 

let. Podobně vznikaly kolektorové systémy v dalších městech, jako 

například Český Krumlov, Jihlava, Tábor, Ostrava. Sídlištní kolektory 

byly vybudovány ve většině našich krajských měst. 

Prvním přednášejícím byl Ing. Jan Sochůrek z fi rmy Ingutis, který 

je místopředsedou normalizační komise pro kolektory SRN Lipsko, 

vykonával funkci HIP a na významných pražských stavbách metra 

a celého systému kolektorové sítě v Praze, Brně nebo Táboře. V před-

nášce s názvem „Kolektorový systém v Praze a České republice“ se-

známil přítomné s koncepcí a technickým řešením kolektorů v Praze, 

Obr. 1 Tisková konference ČKAIT o kolektorovém systému v ČR
Fig. 1 Press Conference of the Czech Chamber of Authorised Engineers and 
Technicians in Construction on the utility tunnel system in the CR 

Praha – Drážďany nedovoluje zrychlení dopravy ani rozšíření tratě. 

Na německé straně tvoří stávající spojení elektrifi kovaná dvoukolejná 

trať Dresden-Neustadt – Bad Schandau – státní hranice úsek délky 

54,1 km umožňující maximální rychlost 100 km/h, resp. 160 km/h. 

Na české straně je rovněž elektrifi kovaná dvoukolejná trať rozdělena 

na úsek Bad Schandau – státní hranice – Děčín a úsek Děčín – Ústí 

nad Labem s maximální rychlostí 105 km/h, resp. 160 km/h.

Po dokončení úseku by se trať zkrátila o 25 km a doba jízdy mezi 

Berlínem a Prahou ze současných 4:15 hod. na 2:30 hod., přičemž 

z Berlína do Drážďan by bylo možné se dostat za 90 min a za dalších 

60 min by bylo možné dojet až do Prahy. Kromě uvedeného zkrá-

cení trati i jízdních časů by nová trať snížila hlukovou zátěž náklad-

ní dopravy a poskytla železniční spojení zabezpečené proti povod-

ním. Spojení Drážďany – Ústí nad Labem je z hlediska fi nancování 

a kompetencí rozděleno na tři oblasti. Oblast mezi Dráždany a obcí 

Heidenau je plně v kompetenci DB Netz (Německa), úsek Hei-

denau – Ústí nad Labem v délce 44 km je tzv. společným prostorem 

obou republik, ve kterém je dvoukolejná trať navrhována na rychlost 

200 km/h a smíšený provoz nákladní a osobní dopravy. Pro osob-

ní dopravu se předpokládá rychlost 200 km/h, pro nákladní dopravu 

120 km/h. Klíčový pro tuto oblast je právě Krušnohorský bázový tu-

nel, který podchází pohoří Krušných hor v délce až 26 km. Pro spoje-

ní Drážďan s Ústím nad Labem se zatím sleduje 7 variant vedení trasy 

označených písmeny A až F (obr. 1 Mapa variant). Pro ražbu tunelu 

se předpokládá použití jak konvenčních tunelovacích metod, tak raž-

ba pomocí tunelovacích strojů. Před tunelem bude umístěno nádraží 

pro křižování a předjíždění vlaků. Po vzoru bázových tunelů bude 

v souladu s bezpečnostními požadavky EU záchranné nádraží umís-

těno i v tunelu. Oblast Ústí nad Labem je plně v kompetenci Správy 

železnic a České republiky. Napojení společné oblasti a národních 

The Ore Mountains base railway tunnel on the planned Prague – 

Dresden high-speed rail line, which is slowly getting into the aware-

ness of the Czech public, is a joint project of the Czech Republic and 

the Federal Republic of Germany. On 15th January 2020 in Prague, 

representatives of the Railway Administration and the DB Netz in-

formed in the form of a preliminary market consultation the inter-

ested parties about the planned stages of the project and development 

of a new Prague – Dresden railway link. The interest of the technical 

public was enormous and the participation was confi rmed by repre-

sentatives of 73 companies from the Czech Republic, Germany, Aus-

tria, Slovakia and other countries. On 23rd January 2020, the fi nal all-

day conference on the INTERBERREG-Va project on cross-border 

collaboration for development of Saxony – CR railway transport was 

held in Freiberg, Germany, in the premises of Alete Mensa. 

Krušnohorský železniční bázový tunel na plánované vysokorych-

lostní trati Praha – Drážďany, který se pomalu dostává i do povědomí 

české veřejnosti, je společným projektem České republiky a Spolko-

vé republiky Německo. V průběhu ledna 2020 se objevily v kalendáři 

zájemců o tento projekt hned dvě možnosti, jak se dozvědět z hledis-

ka dalšího vývoje zase o něco více. První akce se konala 15. ledna 

2020 v Praze a zástupci Správy železnic i DB Netz formou předběž-

né tržní konzultace informovali zájemce o předpokládaných etapách 

projektu i výstavby nového železničního spojení Praha – Drážďany. 

Zájem technické veřejnosti byl obrovský a účast potvrdili zástupci 

73 fi rem z České republiky, Německa, Rakouska, Slovenska i dalších 

zemí. Spojení Berlín – Drážďany – Praha je významným spojovacím 

článkem, ve kterém se očekává výrazný nárůst přeshraniční železnič-

ní dopravy. Nevhodné topografi cké podmínky v oblasti údolí Labe, 

ve kterém je stávající trať trasována, tvoří úzké hrdlo, které na spojnici 

KRUŠNOHORSKÝ BÁZOVÝ TUNEL – PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE V PRAZE 

A KONFERENCE VE FREIBERGU

ORE MOUNTAINS BASE TUNNEL – PRELIMINARY MARKET CONSULTATION IN PRAGUE 

AND CONFERENCE IN FREIBERG 
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i ražení podzemního díla. Přednášek se kromě celé řady odborníků 

z ČR i SRN účastnil i pan Gerhard Harer, který byl řadu let vedou-

cím projektu bázového tunelu Koralm v Rakousku a který přednášel 

právě o zkušenostech z výstavby dlouhých tunelů ve složitých geo-

technických podmínkách. Společně se Sabine Kulikov, která vede 

geologickou skupinu pro Krušnohorský bázový tunel, byli oba účast-

níky panelové diskuse o dlouhých bázových tunelech na konferenci 

Podzemní stavby Praha 2019. Přednášky odpoledního odborného ko-

lokvia se týkaly možností geofyzikálních metod při zkoumání území, 

problematiky abrazivity zastižených hornin, metodiky jejího zjišťová-

ní a ekonomických dopadů při ražbě tunelu, hydrogeologických po-

měrů a vytváření koncepčních geologických modelů pro posuzování 

variant VRT Praha – Drážďany. Jako vstupní data jsou používány jak 

archivní podklady z ložiskového průzkumu v oblasti Krušných hor, 

tak zkušenosti z ražby tunelů na dálnici D8 i analýza příčin sesuvu 

na stejné dálnici u Dobkoviček. Konference končila v pozdních od-

poledních hodinách a ze strany organizátorů byla perfektně zajištěna. 

Hlavní aktéry odpoledního programu ukazuje fotografi e na obr. 2. 

Ing. LIBOR MAŘÍK, HOCHTIEF CZ, a. s.

oblastí bude koordinováno. Plánování, realizace a fi nancování národ-

ních oblastí je plně v režii obou republik, úhrada nákladů společné 

oblasti je rozdělena podle kilometrů přeshraničních částí a odpovídá 

poměru 43 % pro ČR a Správu železnic a 57 % pro SRN a Deutsche 

Bahn. Příprava projektu je rozdělena do 9 fází. Jedná se o 1. Stano-

vení podkladů, 2. Předběžné plánování s odhadem nákladů, 3. Návrh 

projektu včetně propočtu nákladů, 4. Schvalovací projekty, 5. Prová-

děcí plánování, 6. Přípravu zadání zakázky, 7. Součinnost při zadává-

ní zakázky včetně rozpočtu nákladů, 8. Dozor a dokumentaci. A ko-

nečně fáze 9: Zaopatření objektu včetně jeho kontroly před uplynutím 

záruky. Předmětem předběžné tržní konzultace byly projektové řízení 

a plánování pro první dvě fáze zpracování projektu, a sice společná 

veřejná zakázka na manažera projektu a plánování společné oblasti 

traťového úseku mezi Heidenau a Ústím nad Labem. Zadavatelem je 

Správa železnic a DB Netz jako společný zadavatel („Zadavatelé“). 

V rámci předběžné tržní konzultace byla registrovaným účastníkům 

poskytnuta celá řada informací k vlastnímu zadání soutěže, legislativ-

nímu rámci zakázky i o představách zadavatelů o dosažených cílech 

v uvedených etapách. 

O 9 dní později se dne 23. 1. 2020 v německém Freibergu v pro-

storách Alete Mensa konala závěrečná celodenní konference projektu 

INTERREG-Va Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční do-

pravy Sasko – ČR. V rámci dopoledního programu konference byly 

představeny dosažené výsledky v oblasti dopravních a socio-ekono-

mických analýz, geologického zkoumání území a vizualizace výsled-

ků v GIS nebo tvorby digitálního 3D geologického modelu a zatím 

dostupných podkladů pro jeho sestavení. Byly představeny dopravní 

prognózy pro časový horizont roku 2030 s VRT a bez VRT, přičemž 

bylo uvedeno, že v případě VRT by se předpokládalo spojení EC Ber-

lín – Praha v hodinovém intervalu, každé dvě hodiny by v rámci regi-

onální dopravy jezdily vlakové spoje Drážďany – Heidenau – Teplice 

a každé dvě hodiny by bylo zajištěno i spojení Drážďany – Ústí nad 

Labem. Potenciálními socio-ekonomickými přínosy vysokorychlost-

ní tratě Praha – Ústí nad Labem – Drážďany pro příhraniční region 

se zabývali zástupci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem, kteří ve svém příspěvku informovali o vlivu VRT z pohledu 

jedince, fi rem i regionu. Odpolední program konference byl zamě-

řen na geologické aspekty zájmového území, ve kterém se předpo-

kládá vedení trasy tunelu, a s nimi spojená rizika při projektování 

Obr. 1 Mapa variant Krušnohorského bázového tunelu
Fig. 1 Map of variants of the Ore Mountains base railway tunnel 

Obr. 2 Konference projektu INTERREG-Va Přeshraniční spolupráce pro roz-
voj železniční dopravy Sasko – ČR
Fig. 2 Conference of the INTERREG-Va Cross-border collaboration for devel-
opment of Saxony – CR railway transport 
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Holubek ze spol. Subterra a.s. a podělil se s posluchači o zkušenosti 

z realizace tunelu Milochov.

Konference Železniční mosty a tunely sice nepatří k nejvýznam-

nějším tunelářským událostem roku, přesto si již čtvrt století zacho-

vává přízeň mnoha účastníků zejména z řad správců, investorů, pro-

jektantů a stavitelů těchto inženýrských staveb.

Ing. TOMÁŠ ZÍTKO, CEng MICE, EUR ING
SUDOP PRAHA a.s.

The jubilee 25th annual conference Railway bridges and 
tunnels was held on 16th January 2020 in the congress hall of 

Olšanka hotel. Half of the 2nd block was dedicated to tunnels. In 

the beginning, Ing. Michal Uhrin and Ing. Marcel Poštek from 

SUDOP Praha a.s. introduced an overview of railway construction 

projects: Reconstruction of rail tracks in the Vinohrady tunnels, 
Modernisation of Ostrava rail junction; Study on circling of railway 
connection between Václav Havel Airport into Prague – Václav 
Havel Airport – Kladno rail track; Modernisation of Brno – Přerov 
rail track; Optimisation of Černošice – Berounka rail track; Plzeň 
railway junction, construction lot No. 5 – Lobzy-Koterov. Then 

Ing. Tomáš Holubek from Subterra a.s. shared with the audience 

the experience from the construction of the Milochov tunnel.

Dne 16. ledna 2020 se v kongresovém sálu hotelu Olšanka konal 

jubilejní 25. ročník konference Železniční mosty a tunely. Tunelům 

byla věnována polovina II. bloku, kde nejprve Ing. Michal Uhrin 

a Ing. Marcel Poštek představili průřez železničními projekty, které 

zaměstnávaly středisko tunelů ve spolčenosti SUDOP PRAHA a.s. 

v roce 2019. Konkrétně se jednalo o projekty: „Rekonstrukce kolejí 

ve vinohradských tunelech“; „Modernizace železničního uzlu Ostra-

va“; „Studie zaokruhování železničního spojení letiště Václava Havla 

do trati Praha – Letiště Václava Havla – Kladno“; „Modernizace trati 

Brno – Přerov“; „Optimalizace trati Černošice – Berounka“ a „Uzel 

Plzeň, 5. stavba – Lobzy-Koterov“. Poté se slova ujal pan Ing. Tomáš 

ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY 2019

RAILWAY BRIDGES AND TUNNELS 2019

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

CURRENT NEWS FROM THE CZECH AND SLOVAK UNDERGROUND CONSTRUCTIONS

THE CZECH REPUBLIC

METRO D – NEW LINE OF PRAGUE METRO 

It has been more than six months since June 2019 since the start 
of the zero stage of the construction of the metro D line in the form 
of geological survey, therefore, we can record signifi cant progress 
in work operations in all four localities in the area of Pankrác – 
Olbrachtova stations, where the geological survey is located..

The companies of INSET and GeoTec-GS carried out 59 initial 
condition surveys of underground and aboveground structures in 
the zone affected by the construction, including the existing metro 
C tunnels, which will be crossed by the new metro D tunnels at 
different levels. Several tens of hydrogeological, inclinometer 

ČESKÁ REPUBLIKA

METRO D – NOVÁ LINKA PRAŽSKÉHO METRA 

Od zahájení nulté etapy výstavby trasy metra D formou geologic-

kého průzkumu uplynulo od června 2019 již více než půl roku, a tak 

můžeme na všech čtyřech lokalitách v oblasti stanic Pankrác – Ol-

brachtova, kde je geologický průzkum situován, zaznamenat značný 

pokrok v postupu prováděných prací.

Společnosti INSET a GeoTec-GS provedly celkem 59 výchozích 

pasportů podzemních i nadzemních objektů v zóně ovlivnění stavby, 

a to včetně stávajících tunelů metra C, které se budou s novými tune-

ly metra D výškově křížit. Bylo již také realizováno několik desítek 

hydrogeologických, inklinometrických a extenzometrických vrtů po-

třebných pro další monitoring a dokumentaci vývoje geologického 

prostředí dotčeného území.

Společnosti Metrostav, Hochtief a Strabag, které jsou základními 

nositeli všech prací v podzemí, kromě vybudování nezbytných are-

álů ZS a přeložek inženýrských sítí již kompletně vyhloubily tři ze 

čtyř vstupních šachet (obr. 1) a se začátkem letošního roku tak mohly 

úspěšně a podle platného harmonogramu zahájit i ražbu prvních met-

rů horizontálních štol a tunelů (obr. 2), které většinově kopírují stopu 

štol a tunelů budoucí provozované trasy metra D. 

Velmi důležitá událost pro další plynulost výstavby trasy nastala 

v lednu 2020, kdy v souladu se schváleným fázováním další výstavby 

metra D byl zahájen výběr zhotovitelů stavební části prvního provoz-

ního úseku Pankrác – Olbrachtova s předpokladem zahájení stavby 

tohoto úseku v červenci 2020.

Pro další navazující úsek trasy Olbrachtova – Nové Dvory s přístu-

povými tunely z Písnice se s koncem roku 2019 obstaravateli zada-

vatele stavby společnosti Inženýring dopravních staveb podařilo na 
Obr. 1 Lokalita PAD 4
Fig. 1 Locality PAD 4

Obr. 1 Přednášející Ing. Marcel Poštěk
Fig. 1 Speaker Ing. Marcel Poštěk




