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11..  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  SSTTRRUUCCTTUURREE  PPLLAANN  ––  RROOAADD  NNEETTWWOORRKK

The Territorial Structure Plan for the City of Prague with the plan-
ning horizon set for 2010 was approved in late 1999 through the Pra-
gue City Council‘s Resolution No. 10/05 of 9.9.1999 and the Public
Note No. 32/99 Coll. on the obligatory part of the Territorial Structure
Plan of the City of Prague. Part of the approved territorial plan is,
among others, also the planned final state of the network of main roads
in Prague. This network is designed as a radial-circular system consis-
ting of two circles, the outer one called the Prague City Ring Road (an
R1 road type with limited access), the inner circle called the City Circ-
le Road (CCR), seven radial roads and two connecting roads of local
bypass road category, B1 function class (see Fig. 1).

11..  ÚÚZZEEMMNNÍÍ  PPLLÁÁNN  ––  KKOOMMUUNNIIKKAAČČNNÍÍ  SSÍÍŤŤ

Usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 10/05 ze
dne 9. 9. 1999 a vyhláškou číslo 32/99 Sb., O závazné části územ-
ního plánu hlavního města Prahy, byl v závěru roku 1999 schvá-
len územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy s návrho-
vým horizontem rok 2010. Součástí schváleného územního plánu
je mimo jiné též plánovaný, konečný stav sítě hlavních komuni-
kací v Praze. Tato síť je navržena jako radiálně okružní systém,
který sestává ze dvou okruhů, vnějšího silničního okruhu (rych-
lostní silnice R1), vnitřního městského okruhu, sedmi radiálních
komunikací a dvou komunikačních spojek, kategorie místní
komunikace sběrné, funkční třídy B1 (obr. 1).

SSTTAAVV  PPŘŘÍÍPPRRAAVVYY  AA  RREEAALLIIZZAACCEE  SSÍÍTTĚĚ  HHLLAAVVNNÍÍCCHH  KKOOMMUUNNIIKKAACCÍÍ
VV  PPRRAAZZEE  SSEE  ZZAAMMĚĚŘŘEENNÍÍMM  NNAA  TTUUNNEELLOOVVÉÉ  SSTTAAVVBBYY  

NNAA  MMĚĚSSTTSSKKÉÉMM  OOKKRRUUHHUU  AA  RRAADDIIÁÁLLÁÁCCHH

TTHHEE  SSTTAATTEE  OOFF  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  AANNDD  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  OOFF  TTHHEE  NNEETTWWOORRKK
OOFF  MMAAIINN  RROOAADDSS  IINN  PPRRAAGGUUEE,,  WWIITTHH  TTHHEE  FFOOCCUUSS  OONN  TTUUNNNNEELL

SSTTRRUUCCTTUURREESS  OONN  TTHHEE  CCIITTYY  CCIIRRCCLLEE  RROOAADD  AANNDD  RRAADDIIAALL  RROOAADDSS  
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0075 Zlíchov - Radlická0075 Zlíchov - Radlická
9543 Radlická - Strahov tunnel9543 Radlická - Strahov tunnel
9524 Strahov tunnel 39524 Strahov tunnel 3rdrd construction construction
9513 Strahov tunnel 19513 Strahov tunnel 1stst construction construction
0065 Strahov tunnel 20065 Strahov tunnel 2ndnd construction construction
9515 Myslbekova - Prašný most9515 Myslbekova - Prašný most
0080 Prašný most - Špejchar0080 Prašný most - Špejchar
0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka
0081 Pelc-Tyrolka - Balabenka0081 Pelc-Tyrolka - Balabenka
0094 Balabenka - Štěrboholy0094 Balabenka - Štěrboholy

CITY CIRCLE ROAD

No. CONSTRUCTION LOT
0075 Zlíchov - Radlická
9543 Radlická - Strahov tunnel
9524 Strahov tunnel 3rd construction
9513 Strahov tunnel 1st construction
0065 Strahov tunnel 2nd construction
9515 Myslbekova - Prašný most
0080 Prašný most - Špejchar
0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka
0081 Pelc-Tyrolka - Balabenka
0094 Balabenka - Štěrboholy

Obr. 1 Síť hlavních komunikací v Praze
Fig. 1 The network of main roads in Prague



38

15. ročník - č. 3/2006

SSOOUUČČAASSNNÝÝ  SSTTAAVV

Plánovaná délka městského okruhu je cca 33 km. V současné
době je v provozu jihozápadní část okruhu, od Štěrboholské radiály
přes Barrandovský most až po severní portál Strahovského tunelu
k provizorní úrovňové křižovatce Malovanka, což představuje zhru-
ba polovinu plánované délky městského okruhu. Byla zahájena rea-
lizace mimoúrovňové křižovatky Malovanka, 2A stavba Strahov-
ského tunelu evidenční číslo 0065. Výstavba městského okruhu je
finančně zajišťována hlavním městem Praha.

Ze sedmi plánovaných radiál jsou v provozu čtyři – Štěrboholská,
Chodovská, Chuchelská a Prosecká. Ve výstavbě je část Vysočanské
radiály mezi silničním okruhem a Kbelskou ulicí. Ze dvou plánova-
ných spojek je v provozu spojka Spořilovská mezi Chodovskou
radiálou a městským okruhem. Výstavba radiál a spojek na síti hlav-
ních komunikací je finančně zajišťována částečně z prostředků hlav-
ního města Prahy a částečně přímo z prostředků státního rozpočtu.

Plánovaná délka vnějšího silničního okruhu je cca 83 km, toto
číslo se může měnit v závislosti na výběru konečných variant zejmé-
na staveb 518, 519 a 520. V současné době je v provozu úsek Slive-
nec – Ruzyně (stavby 515, 516 a 517 na západním obvodu Prahy)
a krátký úsek Běchovice – Satalice (stavba 510, ve východní části
Prahy), celkem zhruba 17 km. Stavby 513 a 514 jsou připraveny
k realizaci, zbývá pouze získat nezbytná stavební povolení. Ostatní
stavby jsou v různé fázi přípravy. Výstavba silničního okruhu je
plně finančně zajišťována z prostředků státního rozpočtu.

ZZÁÁVVAAZZNNÁÁ  ČČÁÁSSTT  ÚÚZZEEMMNNÍÍHHOO  PPLLÁÁNNUU,,  
NNÁÁVVRRHHOOVVÝÝ  HHOORRIIZZOONNTT  RROOKK  22001100  

V návrhovém horizontu územního plánu, což je rok 2010, byla
závazně stanovena realizace sítě hlavních komunikací v následují-
cím rozsahu: 

● Dokončit celý městský okruh.
● Zrealizovat Radlickou radiálu, radiální propojení z rozvadovské

spojky, z křižovatky Bucharova na městský okruh.
● Zrealizovat libeňskou spojku, propojení Liberecká – Čuprova.
● Na silničním okruhu by měly být zprovozněny úseky Ruzyně –

Březiněves, dvě stavby č. 518 a 519 v severní části Prahy a úsek
Vestec – Slivenec, dvě stavby č. 513 a 514 v jižní části okruhu.

Ve výhledu, po návrhovém horizontu územního plánu (po roce
2010) byly zařazeny stavby celé Břevnovské radiály mezi silničním
okruhem a městským okruhem a část Vysočanské radiály v úseku
Kbelská – městský okruh k dopravnímu uzlu Balabenka. Na silnič-
ním okruhu byly do výhledu zařazeny dvě stavby č. 511 a 512 v jiho-
východní části Prahy v úseku Běchovice – Jesenice a stavba č. 520
Březiněves – Satalice v severovýchodní části okruhu.

22..  PPOOSSTTUUPP  PPŘŘÍÍPPRRAAVVYY  AA  PPŘŘEEDDPPOOKKLLAADDYY  PPOOSSTTUUPPUU
RREEAALLIIZZAACCEE  JJEEDDNNOOTTLLIIVVÝÝCCHH  SSTTAAVVEEBB  SSÍÍTTĚĚ  HHLLAAVVNNÍÍCCHH
KKOOMMUUNNIIKKAACCÍÍ

22..11..  MMĚĚSSTTSSKKÝÝ  OOKKRRUUHH

ÚÚSSEEKK  MMAALLOOVVAANNKKAA  ––  PPEELLCC--TTYYRROOLLKKAA

Jak již bylo řečeno, byla zahájena výstavby mimoúrovňové křižo-
vatky Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu, stavba
SAT 2A. 

Část městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka je
zhruba ve stejné úrovni projektové a investorské přípravy. Uvedený
úsek sestává celkem z pěti staveb. Dvě stavby SAT 2A a SAT 2B
spadají do 2. stavby Strahovského tunelu evidenční číslo 0065.
Zahrnují mimoúrovňovou křižovatku Malovanka s krátkým tunelo-
vým úsekem délky 89 m a tunelový úsek délky 398 m od Malovan-
ky, pod ulicí Patočkova za křižovatku s ulicí Myslbekova. Na obě
stavby je pravomocné územní rozhodnutí (ÚR), na stavbu SAT 2A
byla vydána některá stavební povolení, realizace stavby byla zahá-
jena, ale v současné době je stavba na základě rozhodnutí soudu
zastavena. 

Na 2. stavbu SAT navazuje soubor tří staveb Myslbekova – Pelc-
Tyrolka stavbou evidenční číslo 9515 Myslbekova – Prašný most. V
celé délce 915 m této stavby je trasa městského okruhu vedena
v tunelech. Dále navazuje stavba evidenční číslo 0080 Prašný most
– Špejchar, v celé délce 660 m je opět trasa okruhu vedena v tune-
lech. Nejrozsáhlejší stavbou souboru staveb je stavba evidenční
číslo 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka celkové délky 4320 m. Trasa

TTHHEE  CCUURRRREENNTT  SSTTAATTEE

The planned length of the City Circle Road is approximately of 33km.
The currently operating section consists of the south-western part of the
Circle Road from the Štěrboholy radial road via the Barrandov Bridge to
the northern portal of the Strahov tunnel, i.e. to the Malovanka temporary
at-grade intersection. It represents roughly a half of the planned length of
the City Circle Road. The construction work has started on the Malovan-
ka grade-separated intersection (construction lot 2A of the Strahov tunnel
construction, Ref. No. 0065). The development of the City Circle Road is
funded by the City of Prague.

Four radial roads of the total number of 7 planned radial roads are ope-
rating, namely the Štěrboholy, Chodov, Chuchle and Prosek radial roads.
Part of the Vysočany radial road between the City Ring Road and Kbelská
Street is under construction. Regarding the two connecting roads, the Spo-
řilov connecting road between the Chodov radial road and the City Circle
Road is operating. The development of radial roads and connecting roads
within the network of main roads is funded partly by the Prague munici-
pality, partly directly from the state budget. 

The planned length of the City Ring Road amounts approximately to
83km; this figure may vary depending on the selection of final variants of
construction lots No. 518, 519 and 520. The Slivenec – Ruzyně section
(construction lots No. 515, 516 and 517 found in the western part of the
Prague circumference) and the Běchovice - Satalice short section (con-
struction lot No. 510, in the western part of Prague), roughly 17km in total,
are operating. Construction lots 513 and 514 are prepared for constructi-
on, only the necessary building permits have not been obtained yet. The
development of the Prague City Ring Road is funded by the state. 

OOBBLLIIGGAATTOORRYY  PPAARRTT  OOFF  TTHHEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  SSTTRRUUCCTTUURREE  PPLLAANN,,
PPLLAANNNNIINNGG  HHOORRIIZZOONN  TTHHEE  YYEEAARR  22001100

The following obligatory scope of development of main roads was
set within the 2010 planning horizon of the territorial plan:

● Completion of the entire City Circle Road.
● Completion of the Radlice radial road, i.e. a radial connection from

the Rozvadov connecting road (from the Bucharova crossing) to the
City Circle Road.

● Completion of the Libeň connecting road, i.e. a connection between
Liberecká and Čuprova Streets.

● The Ruzyně – Březiněves section in a northern part of Prague consis-
ting of two construction lots (No. 518 and 519) and the Vestec – Sli-
venec section in the southern part of the City Circle Road comprising
two construction lots (No. 513 and 514) should be put into operation. 

In the longer run, after the planning horizon of the territorial plan (after
2010), the plan contains all structures of the Břevnov radial road between
the Ring Road and the Circle Road, and part of the Vysočany radial road
within the section from Kbelská Street - the City Circle Road to the Bala-
benka traffic node. Construction lots No. 511 and 512 on the Ring Road, in
the southern part of the city, the Běchovice - Jesenice section, and the con-
struction lot No 520 Březiněves – Satalice) in the north-eastern portion of
the Ring Road have been incorporated into the long-term planning.

22..  PPRROOGGRREESSSS  OONN  TTHHEE  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONNSS  
FFOORR  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  OOFF  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  SSTTRRUUCCTTUURREESS  
OOFF  TTHHEE  NNEETTWWOORRKK  OOFF  MMAAIINN  RROOAADDSS

22..11  TTHHEE  CCIITTYY  CCIIRRCCLLEE  RROOAADD

TTHHEE  MMAALLOOVVAANNKKAA  ––  PPEELLCC--TTYYRROOLLKKAA  SSEECCTTIIOONN

As mentioned above, the construction of the Malovanka grade-separated
intersection has been started at the northern portal of the Strahov Automobi-
le Tunnel (the construction lot SAT 2A).

Part of the City Circle in the Malovanka – Pelc-Tyrolka section is roughly
at the same level of design and investment preparation. This section consists of
five construction lots. Two lots, SAT 2A and SAT 2B, come under the phase 2
of the Strahov tunnel construction, reference number 0065. They comprise the
Malovanka grade-separated intersection with a short tunnel section 89m long
and a 398m long tunnelled section from Malovanka, under Patočkova Street,
beyond the crossing with Myslbekova Street. Planning permissions (PP) for
both construction lots are in force, some of building permissions for the SAT
2A construction lot have been issued and the construction work has started; for
the time being the work is suspended on the basis of a court ruling. 

A package of three constructions Myslbekova – Pelc-Tyrolka links to the
SAT 2 construction package through Myslbekova – Prašný Bridge construction
lot No. 9515. The City Ring Road route is tunnelled along the whole 915m
length of this construction lot. The next construction lot, Prašný Bridge – Špej-
char, Ref. No 0080, is again a tunnel at the whole length of 660m. The 
largest construction lot of this construction package is the 4320m long Špejchar



městského okruhu je v této stavbě převážně vedena opět v tunelech,
v délce 3438 m. Závěrečný úsek trasy městského okruhu na troj-
ském nábřeží před mostem Barikádníků je v délce 882 m veden
povrchově.

Soubor staveb Myslbekova – Pelc-Tyrolka má od roku 2003 pra-
vomocné územní rozhodnutí, byly zpracovány dokumentace pro sta-
vební povolení (DSP), na stavbu ev. č. 0079 byla již vydána někte-
rá stavební povolení. Na rozhodující části stavby stavební řízení
probíhají. Jen pro zajímavost, práce na dokumentaci pro UR byly
zahájeny v červnu 1999, pravomocné UR je z června 2003, tj. 4 roky
včetně vyřešení řady odvolání, rozhodující stavební povolení se
očekávají na přelomu roků 2006/2007, to jsou další 4 roky, celkově
zhruba 8 let přípravy. Přitom reálná lhůta na vlastní realizaci je 5
roků!

Celý popisovaný úsek městského okruhu Malovanka – Pelc-
Tyrolka má délku 6382 m, z toho 5500 m je vedeno v tunelovém
komplexu Blanka se čtyřmi mimoúrovňovými křižovatkami. Z tech-
nického hlediska se jedná o jednu z nejnáročnějších dopravních sta-
veb, která bude v podmínkách Prahy realizována. Poslední reálná
představa o realizaci je období 2006 – 2011. Na konci roku 2011 by
měl být zprovozněn celý úsek městského okruhu od Strahovského
tunelu po Pelc-Tyrolku.

Souhrnné údaje úseku MO Malovanka – Pelc-Tyrolka

Celková délka úseku MO 6382 m
Tunelový komplex Blanka 5500 m
Povrchová část trasy 882 m
Mimoúrovňové křižovatky 
na městském okruhu MÚK Malovanka

MÚK Prašný most
MÚK U Vorlíků
MÚK Trója
MÚK Pelc-Tyrolka

Mostní objekty na MO 
MÚK Malovanka Most na ulici Patočkova přes MO

Most na větvi G
Most pro pěší a zeleň přes MO
Most pro pěší přes ul. Patočkova

Stavba ev. č. 9515 Most na ulici Svatovítská přes ČD
Stavba ev. č. 0079 Trojský most, sdružený most přes

Vltavu
Podchod pro pěší a cyklisty pod ČD
Podchod pod MO Trója

Stavba ev. č. 0065 Strahovský automobilový tunel – stavba 2A a 2B

2A/ MÚK Malovanka
2A/ MO hloubené tunely 89 m
2B/ MO hloubené tunely 398 m

Stavba ev. č. 9515 Myslbekova – Prašný most

MO hloubené tunely západ 55 m
MO ražené tunely 552 m
MO hloubené tunely východ 308 m
Celková délka stavby 915 m

Stavba ev. č. 0080 Prašný most – Špejchar

MO hloubené tunely 660 m
Celková délka stavby 660 m

Stavba ev. č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka

MO hloubené tunely Letná 647 m
MO ražené tunely 2221 m
MO hloubené tunely Trója 570 m
MO povrchová trasa Trója 882 m
Celková délka stavby 4320 m

Tunelový komplex Blanka (obr. 2) celkové délky 5,5 km sestává
střídavě z tunelových úseků hloubených a ražených. Ve směru sta-
ničení, tj. od MÚK Malovanka je první úsek trasy MO veden v hlou-
bených třípruhových tunelech o celkové délce 542 m za křižovatku
Myslbekova x Patočkova. Konstrukčně se jedná o tunely realizova-
né částečně jako vestavěný železobetonový monolit do otevřené
jámy a částečně pomocí konstrukčních podzemních stěn. Na konci
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– Pelc-Tyrolka lot, reference No. 0079. The route of the City Circle Road runs
again mostly in tunnels (3438m). The final section of the City Circle Road,
which is on the Troja embankment before the Barikádníků Bridge, runs at grade
at a length of 882m.

The Myslbekova – Pelc-Tyrolka construction package has its planning per-
mission in force since 2003; the final design has been completed for constructi-
on lot No. 0079; some of the building permits have been issued. Building per-
mission proceedings covering deciding parts of the construction are in progress.
Some of the data is interesting: the work on the documents for issuance of the
PP started in June 1999, the PP has been in force since June 2003, i.e. after 4
years, which also comprised the solution of numbers of appeals; the deciding
building permit is expected to be issued at the end of 2006 or beginning of 2007,
which means other 4 years; the overall duration of the preparation phase
amounts to 8 years. The realistic term for the construction works is of 5 years!

The entire above-mentioned section of the City Circle Road from Malo-
vanka to Pelc-Tyrolka is 6382m long. A 5500m long portion of this section
is formed by Blanka, a complex of tunnels comprising four grade-separated
intersections. From the technical point of view, it is one of the most difficult
traffic engineering structures to be built in the Prague conditions. The last rea-
listic idea of the construction time is the years 2006 – 2011. The end of 2001
should see the whole section of the City Circle Road from the Strahov tunnel
to Pelc-Tyrolka operating.        

Aggregated data on the Malovanka – Pelc-Tyrolka section of the CCR
Total length of the CCR section 6382m
Blanka complex of tunnels 5500m
At-grade part of the section 882m
Grade-separated intersections (GSI) 
on the City Circle Road Malovanka GSI

Prašný Bridge GSI
U Vorlíků GSI
Troja GSI
Pelc-Tyrolka GSI

Bridge structures on the CCR
Malovanka GSI The bridge on Patočkova Street 

over the CCR
The bridge on the G branch
The pedestrian bridge over the CCR
The pedestrian bridge over Patočkova Street 

Construction lot Ref. No. 9515 The bridge on Svatovítská Street over railway
Construction lot Ref. No. 0079 The Troja Bridge, a combined bridge over

the Vltava
Pedestrian and cycle subway under railway
Pedestrian subway under the CCR in Troja

Construction lot Ref. No. 0065 – The Strahov Automobile 
Tunnel – phases 2A and 2B
2A / Malovanka GSI
2A / CCR cut and cover tunnels 89m
2B / CCR cut and cover tunnels 398m

Construction lot Ref. No. 9515 Myslbekova Street – Prašný Bridge
CRC cut and cover tunnels – west 55m
CCR mined tunnels 552m
CCR cut and cover tunnels – east 308m
Total length of the lot 915m

Construction lot Ref. No. 0080 Prašný Bridge – Špejchar
CCR cut and cover tunnels 660m
Total length of the lot 660m

Construction lot Ref. No. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka
CCR cut and cover tunnels in Letná 647m
CCR mined tunnels 2221m
CCR cut and cover tunnels in Troja 570m
CCR at-grade route in Troja 882m
Total length of the lot 4320m

Blanka (see Fig. 2) is a tunnel complex with a total length of 5.5km con-
sisting of alternating mined sections and cut and cover sections. In the direc-
tion of the excavation, i.e. from the Malovanka GSI, the first section of the
CCR runs through three-lane cut-and-cover tunnels at a total length of 542m,
beyond the Myslbekova x Patočkova intersection. In terms of the structure,
the tunnels are partly built as a cast in situ reinforced concrete structure erec-
ted in an open trench and partly using structural diaphragm walls. At the end
of the cut-and-cover section, before the portal of the mined tunnels, there is
an underground services centre SC 1. The basic problem of this section is
organisation of substitute routes for vehicular traffic for the Patočkova Street
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hloubeného úseku před portálem ražených tunelů je umístěno pod-
zemní technologické centrum TGC 1. Základním problémem tohoto
úseku je organizace náhradních tras pro automobilovou dopravu
mimo ulici Patočkova v úseku Myslbekova – Malovanka, kde bude
probíhá výstavba hloubených tunelů. Tento hloubený úsek je sou-
částí staveb SAT 2A, 2B a stavby 9515.  

Navazuje úsek ražených tunelů. Jedná se o dvě jednosměrné 
třípruhové tunelové trouby délky 552 m, výrubního průřezu cca 
160 m2. Jsou vedeny od portálu před původním opevněním mezi uli-
cemi Patočkova a Jelení do prostoru křižovatky Prašný most, k por-
tálu umístěnému za zbytky původního opevnění. Z hlediska profilu
tunelů a zastižené geologie je realizace tunelů klasifikována do 
3. geotechnické kategorie. Bylo nutné vyřešit technologii realizace
třípruhových tunelů u východního portálu, kde severní tunelová
trouba zcela vystupuje ze skalního podloží do deluviálních sedi-
mentů, částečně se to týká i trouby jižní. Skalní podloží je tvořeno
souvrstvím letenských břidlic. Na délku cca 80 m je navržena hori-
zontální trysková injektáž doplněná horizontálními mikropilotami.
Celý úsek ražených tunelů náleží do stavby 9515.

Dále navazuje velmi rozsáhlý úsek hloubených tunelů celkové
délky 1615 m od Prašného mostu až po portály navazujícího raže-
ného úseku u fotbalového stadionu AC Sparta. Celá tato část hlou-
bených tunelů je součástí tří staveb 9515, 0080 a 0079. Jedná se
o dvou- a třípruhové jednosměrné tunely v převažující délce se
střední dělící stěnou, pouze u portálů navazujících ražených úseků
se tunelové trouby rozbíhají. Z hlediska realizace v tomto úseku pře-
važuje technologie podzemních konstrukčních stěn, a to především
z důvodů možných postupů výstavby, kde základním požadavkem
bylo zachování současných kapacit pro povrchovou automobilovou
dopravu a MHD, a zachování funkčnosti rozhodujících inženýr-
ských sítí. Metoda monolitických konstrukcí vestavěných do otev-
řených stavebních jam je uplatněna v portálových částech tunelů. 
Z hlediska náročnosti řešení se lze zmínit o třech úsecích této 
části MO.

Prvním složitým úsekem bylo především řešení postupů výstavby
průchodu hloubených tunelů přes křižovatku Prašný most z hledis-
ka podmínek pro provoz automobilové dopravy, MHD a souběžnou

section between the Myslbekova and Malovanka intersections, where the
cut-and-cover tunnel will be built. This cut-and-cover section is part of the
construction lots SAT 2A, 2B and construction lot 9515.

A mined tunnel follows. It is a twin-tube structure with 552m long three-
lane tubes, the excavated cross-section area of approximately 160m2. It is led
from the portal before the former fortification between Patočkova and Jelení
Streets to the space of the Prašný Bridge intersection, to the portal which is
built in original fortification. In terms of the tunnel profiles and encountered
geology, the construction of the tunnels is categorised as the support class 3.
It was necessary to solve the excavation technique for the three-lane mined
tunnels at the eastern portal, where the northern tunnel tube completely lea-
ves the bedrock and enters diluvial sediments; this partly applies also to the
southern tube. The bedrock consists of Letná Shale measures. A length of
approximately 80m will be excavated using horizontal jet grouting comple-
mented with horizontal micropiles. The whole section of the mined tunnels
belongs in construction lot 9515.  

Next, there is a very long cut-and-cover tunnel section with the total length
of 1615m. It starts at Prašný Bridge and ends at the portal of the subsequent
mined section at the AC Sparta football stadium. The whole of this cut-and-
cover tunnel section is part of three construction lots, i.e. Nos. 9515, 0080 and
0079. The double- and triple-lane unidirectional tunnel tubes have a common
central dividing wall along major part of the length; the tunnel tubes diverge
only at the portals of the adjoining mined tunnel tubes. In terms of the con-
struction technique, structural diaphragm walls prevail in this section, main-
ly because of the possibility to work on the tunnels and maintain the existing
capacity for surface vehicular traffic and urban mass transit as well as the
function of principal utility services. The method of cast-in-situ RC structu-
res erected in open trenches is designed for portal sections of the tunnels. In
terms of problems associated with this solution, it is possible to mention three
sections of this part of the CCR.

The first section, more difficult in terms of design, was the passage of the
cut-and-cover tunnels across the Prašný Bridge intersection where problems
of vehicular traffic, urban mass transit and concurrently carried out recon-
struction of a bridge over a railway on Svatovítská Street had to be solved. In
addition, part of the cut-and-cover tunnels in this section is the underground
services centre SC 2, the Prašný Bridge underground garages and an underg-
round structure of fire ventilation facility for the cut-and-cover tunnels.

Another difficult section is the cut-and-cover tunnel passage between
Hradčanská metro station and an at-grade railway track. The northern part of

Obr. 2 Městský okruh v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka, tunelový komplex Blanka
Fig. 2  The City Circle Road in the Malovanka – Pelc-Tyrolka section; Blanka complex of tunnels

Ražení tunely / Mined tunnels
Hloubené tunely
Cut-and-cover tunnels
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přestavbu mostu přes ČD na ulici Svatovítská. Navíc součástí hlou-
bených tunelů v tomto úseku jsou podzemní technologické centrum
TGC 2, podzemní garáže Prašný most a podzemní objekt požárního
větrání pro hloubené tunely.

Dalším náročným úsekem je průchod hloubených tunelů trasy
MO mezi vestibulem stanice metra Hradčanská a dráhou ČD. Pro
výstavbu hloubených tunelů je severní část vestibulu ubourána, po
realizaci silničních tunelů se vestibul zpětně obnovuje včetně reali-
zace nového podchodu pod dráhu ČD do ulice Dejvická. 

Třetím náročným úsekem z hlediska organizace výstavby je prů-
chod hloubených tunelů pod ulicí Milady Horákové mezi křižovatkou
Špejchar a tramvajovou smyčkou Špejchar. Tento úsek tunelů je rea-
lizován v podzemních konstrukčních stěnách po dilatacích dělených
jak v podélném, tak v příčném směru, kdy bylo nezbytné vyřešit
napojování nosné výztuže ve stropních a základových konstrukcích.

Součástí realizace hloubených tunelů mezi Špejcharem a portály
ražených tunelů u Sparty jsou podzemní strojovna požárního větrá-
ní Špejchar, technologické podzemní centrum TGC 3 a podzemní
garáže Letná.

Od portálu u Sparty pod zástavbou Letné, Stromovkou, plaveb-
ním kanálem, Císařským ostrovem, Vltavou až k portálům na troj-
ském nábřeží v úrovni Trojského jezu je veden úsek ražených tune-
lů celkové délky 2221 m. Ražené tunely jsou navrženy jako jedno-
směrné dvoupruhové, v úsecích, kde je z dopravního hlediska nutný
napojovací nebo odpojovací pruh, případně stoupací pruh pro poma-
lá vozidla, jsou navrženy jako třípruhové. Zvláštním případem
výskytu třípruhového tunelu jsou zálivy u čerpací stanice, technolo-
gického centra TGC 5 a některých tunelových propojek. V celé trase
severní tunelové trouby (STT) je navrženo celkem 8 tunelových
propojek, které ji propojují s jižní tunelovou troubou (JTT). Někte-
ré jsou navrženy jako průchozí, jiné jako průjezdné. Naproti každé
propojce se nachází SOS výklenek s SOS místností a požárním
hydrantem. Součástí raženého úseku jsou dále podzemní ražené
technologické centrum TGC 4, strojovna vzduchotechniky a trans-
formovna s rozvodnami a technologické centrum TGC 5 transfor-
movna s rozvodnami.

Horninové prostředí stavby Špejchar – Pelc-Tyrolka je velmi pro-
měnlivé. Tvoří jej horniny ordovického stáří, které jsou zde ve
směru staničení zastoupeny od začátku stavby až k úpatí svahu
z Letné písčitými břidlicemi letenského souvrství (monotónní i fly-
šový vývoj) na které ve svahu z Letné navazují jílovitoprachovité
břidlice libeňského souvrství (v délce cca 170 m). V prostoru stáva-
jící Šlechtovy restaurace začíná pásmo řevnických křemenců libeň-
ského souvrství o délce 60 m. Dále v úseku pod Stromovkou nava-
zují písčitoprachovité břidlice dobrotivského souvrství, které v pro-
storu Císařského ostrova přecházejí ve skalecké křemence dobrotiv-
ského souvrství. Zbývající úsek od trojského nábřeží se nachází
v jílovitoprachovitých břidlicích dobrotivského souvrství.

Po zhodnocení inženýrskogeologických podmínek, výškového
vedení trasy a nezbytnosti uplatnění různých profilů tunelů bylo

the station concourse structure will be demolished for the purpose of the con-
struction of the cut-and-cover tunnels; once the road tunnels construction is
completed the concourse will be built again, together with construction of
a new pedestrian subway under the railway track, to Dejvická Street. 

The third from the organisational point of view difficult section is the cut-
and-cover tunnel passage under Milady Horákové Street between the Špej-
char intersection and Špejchar tramway loop. This tunnel section is built in
an open box between diaphragm walls, with dilatation blocks designed in
both the longitudinal and transverse directions; thus it was necessary to
design the splicing of principal reinforcing bars in the roof deck and founda-
tion structures. 

Part of the work on the cut-and-cover tunnels between Špejchar and the por-
tals of the mined tunnels at the Sparta stadium in Špejchar underground venti-
lation plant facility, the SC 3 services centre and Letná underground garages.

Another mined tunnel section, at a total length of 2221m, starts from the
portal at the Sparta stadium and continues under existing buildings in Letná,
Stromovka park, a shipping canal, Císařský Island, the Vltava River up to
portals at the Troja embankment, at the level of the Troja weir. The mined
tunnels are designed as unidirectional double-lane structures; three-lane tun-
nels are designed for the sections where lanes for traffic-related purposes fee-
ding traffic in and out of the tunnel or a lane for slow moving vehicles are
required. Special cases of occurrence of the three-lane tunnel are bays at
a pumping station, at the SC 5 services centre and some of the cross passa-
ges. A total of 8 cross passages is designed for the whole alignment of the
northern tunnel tube (NTT) to connect it with the southern tunnel tube (STT).
Some of them are designed as passenger cross passages, some are vehicular
sized. An SOS niche is found across each cross passage. The niche contains
an SOS cabin and a fire hydrant. Further parts of the mined tunnel section are
the underground mined structure of the SC 4 services centre, a ventilation
plant facility and transformer station with a distribution substation, and the
SC 5 services centre, a transformer station with distribution substations.

The rock environment of the Špejchar – Pelc-Tyrolka construction packa-
ge is very variable. It consists of Ordovician rock types represented, in the
direction of chainage, from the starting point of the construction up to the foot
of the slope from Letná by sandy shales of the Letná Member (both monoto-
nous and flysh types of sedimentation), which are replaced by clayey-silty
shales of the Libeň Member at the slope from Letná (at a length approxima-
tely of 170m).  

A 60m wide zone of Řevnice Quartzite of the Libeň Member begins in the
area of the Šlechta’s restaurant. Further on, in the section passing under Stro-
movka Park, there are sandy-silty shales of the Dobrotiv Member, which
change to Skalec quartzite of the Dobrotiv Member. The remaining section
from the Troja embankment on is found in claey-silty shales of the Dobrotiv
Member.

The assessment of the engineering geological conditions, the vertical
alignment of the route and the consideration of the necessity to use differing
tunnel cross sections resulted in a proposal to utilise the New Austrian Tun-
nelling Method (NATM). In case of tectonically disturbed sections or diffi-
cult geological conditions, there are additional measures designed to be utili-
sed when complex tectonic faults or increased ground water inflows are
encountered during the excavation for underground structures, but namely in
an approximately 160m long section starting at the foot of the slope from

Obr. 3 Urbanistická situace Radlické radiály
Fig. 3 Town planning situation of the Radlice Radial Road
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Letná, running under the area of the Royal Deer Park – Stromovka. In this
section, the tunnels pass through a location with the shallowest overburden,
through an intersection between low quality Libeň shale and Řevnice quart-
zite. All of the measures proposed for this section are designed with the main
aim of maximum limiting the impact of the works on the ground water regi-
me, above all in the area under the Royal Deer Park, and preventing origina-
tion of emergencies during the works. In those sections, a protective envelo-
pe will be provided in advance by means of rock grouting and jet grouting
from an exploration gallery, by radial fans with supplementary sealing grou-
ting, or using horizontal canopy tube pre-support.  

The remaining part of Blanka tunnel complex comprises cut-and-cover
tunnels of the Troja CCR section, including the portal section, at a total
length of 570m. The cut-and-cover tunnels are led in an open landscape
along the Vltava River, behind flood protection walls. The portal section of
the Troja cut-and-cover tunnels comprises the SC 6 services centre and a cut-
and-cover tunnel section with a vaulted structure design in Troja, at a total
length of 186m. The remaining part with a flat roof in Troja is 384m long.
The tunnels will be built in open trenches with the sides sloped or supported
down to the rockhead level by diaphragm walls or sheet pile walls anchored
at several levels. The trench in a rock environment is designed as an ancho-
red rock wall. One of the reasons for the utilisation of diaphragm walls or
sheet pile walls is the effort to guarantee minimum inflow of ground water
into the construction trench in the case of the foundation carried out under
the water table. The in situ reinforced concrete structure of the cut-and-cover
tunnels is provided with a waterproofing system covering all sides of the
cross section. Part of the cut-and-cover tunnel section at the Troja emban-
kment is construction of flood protection facilities contained in the construc-
tion lot 0007, Troja.

To conclude this section of the CCR, it is possible to state that currently
the tender proceedings are in progress to select the contractor for the con-
struction package consisting of civils for the Myslbekova – Pelc-Tyrolka sec-
tion, equipment for the Malovanka – Pelc-Tyrolka construction package and
geotechnical monitoring for the Myslbekova – Pelc-Tyrolka construction
package. Intensive preparation for obtaining relevant building permits and
administrative decisions is underway simultaneously.

TTHHEE  PPEELLCC--TTYYRROOLLKKAA  ––  ŠŠTTĚĚRRBBOOHHOOLLYY  RRAADDIIAALL  RROOAADD  SSEECCTTIIOONN

The north-western section of the City Circle Road consists of two con-
struction lots, i.e. Pelc-Tyrolka – Balabenka lot, Ref. No. 0081, and Bala-
benka – Štěrboholy Radial Road, Ref. No. 0094 (see Fig. 1). Location studi-
es for the two lots were developed in 2004. Currently the Environmental
Impact Analyses for both sections are being developed in compliance with
the Law No. 100/2001 Coll.; they contain several variants for each of them.   

The approximately 3.1km long alignment of the construction lot No. 0081
of the City Circle Road runs from the existing Pelc-Tyrolka grade-separated
intersection (at the Brigádníků Bridge) along the Nature National Monument
of Bílá Skála rock, to the U Kříže intersection and further to Balabenka, part-
ly utilizing traffic structures built in this area before. Two basic variants of
the connection are under consideration. 

The variant 1 assumes both travel directions to be led in the ground plan
of Povltavská Street, along a branch of the Vltava River, in a double-deck
arrangement. The direction from Pelc-Tyrolka toward Balabenka is led at the
lower level, partly under a 575m long shed and partly in a cut-and-cover tun-
nel. The direction from Balabenka toward Pelc-Tyrolka is led at grade, on the
roof deck of the tunnel and the shed, or on a bridge structure.        

The variant 2 assumes one travel direction to be led in the current ground
plan of Povltavská Street and the other direction in a tunnel driven under Bílá
Skála rock. The direction from Pelc-Tyrolka is led at grade the direction from
Balabenka is in a 1490m long tunnel consisting of three cut-and-cover secti-
ons and two mined sections. Parts of both variants are flood protection mea-
sures along the Vltava. 

The section in the area of U Kříže – Balabenka is identical for both vari-
ants. It is a relatively difficult traffic node where other higher-ranking urban
roads (the Vysočany radial road and connecting Libeň bybass road) as well
as several significant streets (Zenklova, Prosecká, Sokolovská, Českomorav-
ská) and also roads being prepared for construction, i.e. Pobřežní Street IV
and V, connect to the City Circle Road within very constrained space. The
system of the intersection therefore must provide not only a possibility to
connect to the City Circle Road, but also a possibility for all of the roads to
be interconnected. This is why a coordination documents package was deve-
loped in 2005 solving the problem of the U Kříže – Balabenka traffic node.
The solution also contains several bridge structures and a tunnel for a ramp
between the Vysočany radial road and the City Circle Road, passing under
a high embankment of the Holešovice rail track relocation.

navrženo použití technologie nové rakouské tunelovací metody
(NRTM). V případě zastižení tektonicky porušených úseků nebo
složitých geologických poměrů jsou navržena doplňková opatření.
Jejich využití se předpokládá v případech zastižení složité tektonic-
ké poruchy, zvýšených přítocích podzemní vody během ražby pod-
zemních objektů, ale zejména v úseku o délce cca 160 m od úpatí
svahu z Letné pod areálem Královské obory – Stromovky. V tomto
úseku tunely procházejí místem s nejnižším nadložím na rozhraní
nekvalitních libeňských břidlic a řevnických křemenců. Všechna
zde navrhovaná opatření směřují především k maximálnímu omeze-
ní vlivu realizace na režim podzemních vod především v oblasti pod
PP Královská obora a zamezení vzniku mimořádných událostí při
realizaci. Ve výše uvedených úsecích o délkách 160 m bude ochran-
ná obálka prováděna předem pomocí horninových a tryskových
injektáží z průzkumné štoly, radiálními vějíři s doplňkovou těsnicí
injektáží, případně horizontálních mikropilotových deštníků.

Zbývající část tunelového komplexu Blanka představují hloubené
tunely úseku MO Trója včetně portálové části v celkové délce
570 m. Hloubené tunely jsou vedeny v otevřené krajině podél řeky
Vltavy za protipovodňovou ochranou. Hloubené tunely Trója portá-
lová část zahrnují podzemní technologické centrum TGC 6 a úsek
hloubených tunelů s klenbovou konstrukcí v Tróji v celkové délce
186 m. Ve zbývající části se jedná se o úsek hloubených tunelů
s rovným stropem v Tróji v délce 384 m. Tunely budou budovány
v otevřených stavebních jámách, které jsou paženy do úrovně skal-
ní báze podzemními nebo štětovými stěnami kotvenými v několika
úrovních, případně odsvahováním. Jáma ve skalním prostředí je
navržena jako kotvená skalní stěna. Jedním z důvodů použití pod-
zemních, respektive štětových stěn je zajištění minimálního přítoku
do stavební jámy v případě zakládání pod hladinou podzemní vody.
Ostění hloubených tunelů je navrženo jako železobetonová monoli-
tická konstrukce s celoplošnou izolací. Součástí hloubených úseků
na trojském nábřeží je i realizace části protipovodňových opatření
etapy 0007 Trója.

Závěrem k tomuto úseku MO lze konstatovat, že v současné době
probíhají výběrová řízení na zhotovitele souboru staveb, stavební
části úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka, technologické vybavenosti
souboru staveb Malovanka – Pelc-Tyrolka a geotechnického moni-
toringu souboru staveb Myslbekova – Pelc-Tyrolka. Souběžně pro-
bíhá intenzivní příprava pro zajištění příslušných stavebních povo-
lení a správních rozhodnutí.

ÚÚSSEEKK  PPEELLCC--TTYYRROOLLKKAA  ––  ŠŠTTĚĚRRBBOOHHOOLLSSKKÁÁ  RRAADDIIÁÁLLAA

Severovýchodní úsek městského okruhu sestává ze dvou staveb,
evidenční číslo 0081 Pelc-Tyrolka – Balabenka a evidenční číslo
0094 Balabenka – Štěrboholská radiála (obr. 1). Na obě stavby byly
v roce 2004 zpracovány vyhledávací studie. V současné době je
zpracovávána a projednávána dokumentace posouzení vlivu stavby
na životní prostředí EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., která pro oba
úseky obsahuje několik variantních řešení.

Trasa městského okruhu ve stavbě 0081 délky cca 3,1 km je vede-
na od stávající mimoúrovňové křižovatky Pelc-Tyrolka (u mostu
Barikádníků) podél přírodní památky Bílá skála ke křižovatce
U Kříže a dále k Balabence s částečným využitím v této oblasti již
vybudovaných dopravních staveb. Uvažovány jsou dvě základní
varianty propojení.

Varianta 1 předpokládá vedení obou jízdních směrů ve stopě ulice
Povltavské podél ramene Vltavy v patrovém uspořádání. Ve spodní
úrovni je veden směr z Pelc-Tyrolky na Balabenku částečně v gale-
rii délky 575 m a částečně v hloubeném tunelu délky 545 m. Směr
z Balabenky na Pelc-Tyrolku je veden povrchově po stropě tunelu
a galerie, nebo na mostním objektu.

Varianta 2 předpokládá vedení jednoho jízdního směru ve stáva-
jící stopě ulice Povltavská a druhého směru v raženém tunelu pod
Bílou skálou. Směr od Pelc-Tyrolky je povrchový, směr od Bala-
benky je v tunelu celkové délky 1490 m, sestávající ze tří hloube-
ných a dvou ražených úseků. Součástí obou variant je zohlednění
protipovodňových opatření podél Vltavy.

Úsek v prostoru U Kříže – Balabenka je pro obě varianty shodný.
Jedná se o poměrně složitý dopravní uzel, kde ve velmi stísněném
prostoru se na městský okruh napojují jednak další nadřazené měst-
ské silniční komunikace (Vysočanská radiála a Libeňská spojka),
dále řada významných městských komunikací (Zenklova, Prosecká,
Sokolovská, Českomoravská), ale rovněž připravované stavby
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Pobřežní IV a V. Systém křižovatky tak musí zajistit nejen možnost
napojení na městský okruh, ale rovněž i mezi všemi ostatními
komunikacemi. V roce 2005 proto vznikla koordinační dokumenta-
ce dopravního uzlu U Kříže – Balabenka řešící tento problém. Sou-
částí řešení je několik mostních objektů a rovněž tunel pro rampu
mezi Vysočanskou radiálou a městským okruhem pod vysokým
železničním násypem holešovické přeložky.

Stavba 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála délky cca 5,5 km
byla původně prověřována ve dvou variantách, které se odlišovaly
detaily průchodu v území a délkami tunelových úseků. Následně při
dopracování technických podkladů pro dokumentaci posouzení
vlivu stavby na životní prostředí byly upřesněny dvě upravené vari-
anty řešení. U obou variant je trasa městského okruhu v úseku od
propojení jižní spojky a Štěrboholské radiály vedena povrchově
s křižovatkami MÚK V Olšinách a MÚK Černokostelecká. V pro-
storu starých Malešic trasa vchází do tunelu, nejdříve hloubeného
a následně raženého, celkové délky cca 1100 m. Tunel vyúsťuje na
Českobrodskou ulici (MÚK Českobrodská) a v prostoru Jarova
(MÚK Jarov) se trasa opět noří do hloubeného tunelového úseku
délky cca 1,7 km. V převážné délce pokračující tunely sledují stopu
stávající ulice Spojovací a končí před podjezdem pod železniční
tratí Praha hl. nádraží – Praha Libeň. Obě předpokládané varianty se
liší pouze v úseku Jarov – Balabenka, a to množstvím křižovatek
a uvažováním raženého tunelu pod Balkánem pro směr od Jarova. 
V úvahách je ještě třetí varianta, představující vedení městského
okruhu, navazující na Českobrodské ulici na tunel od Malešic přímo
dalším tunelem směřujícím raženou trasou na Balabenku. Celková
délka tunelu z Malešic až před Balabenku dosahuje 2,7 km. Tato
varianta sice zkracuje trasu, ale opouští stopu danou územním
plánem.

Souhrnné údaje úseku Pelc-Tyrolka – Štěrboholská radiála

Celková délka 8770 m

Ostatní údaje je velice těžké uvádět, závisí na výsledku výběru
variant v jednotlivých stavbách a výsledku projednávání 
v procesu EIA.
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RRAADDLLIICCKKÁÁ  RRAADDIIÁÁLLAA,,  SSTTAAVVBBAA  EEVVIIDDEENNČČNNÍÍ  ČČÍÍSSLLOO  99556677

Celá trasa Radlické radiály propojuje silniční okruh, z mimoúrov-
ňové křižovatky silniční okruh x dálnice D5, s městským okruhem
ve Zlíchovském podjezdu. Část radiály až po mimoúrovňovou kři-
žovatku Bucharova je již delší dobu v provozu pod názvem Rozva-
dovská spojka. Předmětem přípravy stavby evidenční číslo 9567 je
tedy dopojení trasy radiály mezi MÚK Bucharova a Zlíchovským
podjezdem na městském okruhu (obr. 1 a 3). V urbanistické studii
Radlice – Jinonice z května 2002 byla Radlická radiála uvažována
ve dvou variantách – „městské“ a „segregované“. Na objednávku
SURM MHMP byla v červnu 2003 zpracována studie prověření rea-
lizovatelnosti Radlické radiály, kde byla stabilizována stopa radiály
v modifikované segregované variantě. Dokumentace byla projedná-
na a stala se podkladem pro změnu územního plánu a pro zahájení
projektové a investorské přípravy stavby v roce 2005. Projektová
příprava v současné době probíhá zpracováním dokumentace DÚR
pro územní řízení a dokumentace EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.

Trasa radiály je vedena z MÚK Bucharova povrchově ve vyme-
zeném koridoru k MÚK Řeporyjská, dále přes oblast Butovic a Jino-
nic, kde jsou navrženy dva krátké tunely. Za MÚK Jinonice je trasa
vedena v tunelech až ke Zlíchovskému podjezdu, kde v rámci
výstavby městského okruhu byly založeny zárodky budoucích ram-
pových napojení radiála x městský okruh. Celková délka trasy je
5420 m. Provozní úsek A délky 1650 m je veden povrchově. V pro-
vozním úseku B délky 1500 m jsou dva hloubené tunely, tunel Buto-
vice délky 341 m a tunel Jinonice délky 307 m. Provozní úsek C
délky 2270 m je veden převážně v jednosměrných ražených tune-
lech (tunel Radlice), kde celková délka všech jednosměrných tune-
lových úseků včetně rampových napojení na podjezd na Zlíchově je
5476 m. 

V nadloží raženého tunelu Radlické radiály se vyskytují pokryvy
kvartérního stáří, ležící na staropaleozoických horninách skalního
podloží. Vyskytují se zde především deluviální a eolické sedimenty,

Construction lot No. 0094, Balabenka – Štěrboholy Radial Road, with the
length roughly of 5.5km, was originally examined in two variants, which dif-
fered in details of the passage across the area and the length of tunnelled sec-
tions. Subsequently, in the phase of elaboration of technical background
materials for the EIA, two improved variants were developed. Both of the
variants solve the route of the City Circle Road section from the junction of
the Southern Connecting Road and the Štěrboholy Radial Road as an at-
grade road, with the V Olšinách GSI and Černokostelecká GSI intersections.
In the area of old Malešice, the route enters a tunnel, first a cut-and-cover tun-
nel and then a mined tunnel (the total length approximately of 1100m). The
tunnel ends at Českobrodská Street (the Českobrodská GSI); in the area of
Jarov (the Jarov GSI) the route again dips into a cut-and-cover tunnel secti-
on about 1.7km long. Major part of the length of the tunnels follows the
ground plan of current Spojovací Street. The tunnels end before the passage
under the Prague Main Station – Prague Libeň railway track. The two expec-
ted variants differ only in the Jarov – Balabenka section, in the number of
intersections and in consideration of a mined tunnel under Balkán for the
direction from Jarov. There is even a third variant under consideration, where
the City Circle Road route connects to a tunnel from Malešice at Česko-
brodská Street directly through another tunnel, which runs along the mined
route to Balabenka. The total length of the tunnel from Malešice up to a point
before Balabenka amounts to 2.7km. On one hand this variant cuts the length
of the alignment, on the other hand it abandons the alignment approved in the
land-use plan. 

Summary data on the Pelc-Tyrolka – Štěrboholy Radial Road

Total length 8770m
The other data is difficult to present. It depends on the result of the 
variant selection for individual construction lots, and on the result of
negotiations during the EIA process.
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TTHHEE  RRAADDLLIICCEE  RRAADDIIAALL  RROOAADD  ––  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  LLOOTT
RREEFF..  NNOO..  99556677

The entire route of the Radlice Radial Road interconnects the City Circle
Road from the Prague Ring Road x the D5 motorway intersection with the
City Circle Road in the Zlíchov Underpass. Part of the radial road up to the
Bucharova grade-separated intersection has been operating for rather a long
time under the name of the Rozvadov Connecting Road. The subject of pre-
paration of the construction lot No. 9567 is the completion of the connection
of the route of the radial road between the Bucharova GSI and the Zlíchov
Underpass on the City Circle Road (see Figures 1 and 3). The land-use study
for Radlice – Jinonice of May 2002 considers two variants of the Radlice
Radial Road, i.e. the ‘urban‘ variant and ‘segregated’ variant. Based on an
order placed by SURM MHMP, a feasibility study on the Radlice Radial
Road was developed in June 2003. The study stabilised the alignment of the
radial road in a modified segregated variant. The document was negotiated
and became the background document for a change in the territorial structu-
re plan and for commencement of the design and investment preparation of
the construction in 2005. The design preparation is currently underway, the
DÚR is being developed for the purpose of the zoning and planning procee-
dings, and for the EIA documents according the Law No. 100/2001 Coll.

The route of the radial road is led from the Bucharova GSI within the
determined corridor, at grade, to the Řeporyjská GSI, further on via the area
of Butovice and Jinonice where two short tunnels are designed. From the
Jinonice GSI the route runs through tunnels up to the Zlíchov Underpass
where germs of future ramp connections between the radial road and the City
Circle Road have been founded in the framework of the development of the
City Circle Road. The total length of the route amounts to 5420m. The A ope-
rational section at a length of 2270m is led at grade. The 1500m long opera-
tional section B contains two cut-and-cover tunnels, i.e. the Butovice tunnel
and Jinonice tunnel, 341m and 307m long respectively. The 2270m long ope-
rational section C is led mostly in unidirectional mined tunnels (the Radlice
tunnel) where the total length of all unidirectional tunnel sections inclusive
of ramp connections to the Zlíchov underpass amounts to 5476m. 

The overburden of the tunnel on the Radlice Radial Road consists of Qua-
ternary deposits laying on Lower Palaeozoic rock forming the bedrock. Dilu-
vial and Eolith sediments, fluvial sediments and anthropogenic fills prevail
there. The bedrock in the area of operations is represented by Lower Palaeo-
zoic rock types of very variable stratigraphic composition. In terms of the
area covered and stratigraphic representation, Ordovician rocks abound;
upper Silurian, Devonian and Cretaceous rock types are less represented.   
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Period Part Degree Stratigraphic Unit

CRETACEOUS upper CENOMANIAN Peruc Member 
DEVONIAN lower DALEJ Dvores-Prokopy Member

upper PŘÍDOL Přídol Member
SILURIAN LUDLOW Kopaniny Member

lower WENLOCK Liteň Member

upper KOSOV Kosov Member

ORDOVICIAN

KRÁLOVODVOR Králův Dvůr Member
Zahořany Member

middle BEROUN Bohdalec Member
Vinice Member
Letná Member

HHYYDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCAALL  CCOONNDDIITTIIOONNSS

In general, ground water in the area of operations can be categorised as two
types:

● ground water in an environment featuring intrinsic permeability
● ground water in an environment featuring fissure permeability (in the

bedrock)
Regarding the mined tunnels, the most intensive inflows are expected in

Devonian and Silurian limestones. Even karstic sinkholes similar to those
encountered during the excavation of the Nad Koulkou utility tunnel, where
the gallery was partially inundated by an inrush of water and soil, cannot be
excluded. 

TTHHEE  BBŘŘEEVVNNOOVV  RRAADDIIAALL  RROOAADD  ––  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  LLOOTT  
RREEFF..  NNOO..  77555533

The route of the Břevnov Radial Road (see Figures 1 and 4) connects the
Prague Road Ring from the existing grade-separated intersection between
Řepy and Hostivice (also the connection of the planned R6 road Prague –
Karlovy Vary) via Vypich with the City Circle Road at the Malovanka GSI.
The entire radial road was originally incorporated in the territorial structure
plan into the longer run after 2010. 

In 2001, a Traffic Study on the Břevnov Radial Road was developed for
the SÚRM MHMP, with an explicit task of verifying area-related demands of
the construction and stabilising the framework of the technical solution to the
passage of the radial road across the area, with the aim of incorporating the
Břevnov Radial Road route in the Prague Radial Road – Vypich section into
the proposed horizon of the territorial structure plan before 2010. The study
solved variants of the conditions of the passage of the radial road route across
the Řepy district, passage across the area of the slope of Bílá Hora mountain
found along the Motol hospital, with the aim of maximum respect paid to
nature preservation even at the cost of restrictions on the traffic parameters.
The study confirmed the original proposal of the territorial plan for the area
of the Vypich intersection. The ZHMP Resolution No. 11/13 of 30.10.2003
regarding the proposal of changes (03) of the territorial plan approved the
change No. Z0066, which determines the obligatory term for the route of the
Břevnov Radial Road in the section from the Prague Radial Road to the
Vypich intersection to be within the propsed horizon by 2010. The other part
of the radial road route beyond the Vypich intersection to the connection to
the City Circle Road at the Malovanka intersection was left as a long run task
after 2010, with the determined territorial reserve following the ground plan
of Patočkova Street. 

A technical validation study which checked variants of possible technical
solutions, above all the passage of the radial road through Řepy and the long-
run section of the radial road from Břevnov Monastery to Malovanka was
developed in September 2004. The conclusions of the negotiations on the
study became a source document for assessment of the entire route in terms
of socio-economic benefits, for the feasibility study, the EIA according to the
Law No. 100/2001 Coll. and the EIA documents. Based on requirements of
environmental groups from the area of Břevnov, a possibility of the Břevnov
Radial Road route section Malovanka - Vypich running entirely outside the
corridor set in the territorial plan is currently being analysed. This variant
assumes an about 2km long mined tunnel, but with a complicated and incom-
plete solution of the Malovanka intersection. 

The resulting recommended variants of the technical solution to individu-
al sections of the radial road will follow from the conclusion of the process
of development and negotiation of EIA documents. They will become the
background documents for development of DUR documents. Based on the
progress of the work on the studies, it is realistically possible to start the
design and investment preparation of the Břevnov Radial Road construction
in 2006.

fluviální sedimenty a antropogenní uloženiny – navážky. Skalní
podloží je v zájmovém území reprezentováno horninami staršího
paleozoika, velmi pestrého stratigrafického zastoupení. Nejhojnější
jsou svojí plošnou rozlohou i stratigrafickým zastoupením horniny
ordovického stáří, méně jsou zastoupeny mladší horniny silurské,
devonské a křídové. 

Útvar Oddíl Stupeň Stratigrafická jednotka

KŘÍDA svrchní CENOMAN perucké souvrství
DEVON spodní DALEJ dvoreckoprokopské souvrství

PŘÍDOL přídolské souvrství
SILUR

svrchní
LUDLOW kopaninské souvrství

spodní WENLOCK liteňské souvrství

svrchní
KOSOV kosovské souvrství

KRÁLODVOR králodvorské souvrství

ORDOVIK
zahořanské souvrství

střední BEROUN bohdalecké souvrství
vinické souvrství
letenské souvrství

HHYYDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCKKÉÉ  PPOOMMĚĚRRYY

Generelně lze podzemní vodu v zájmovém území řadit ke dvěma
typům:

● podzemní voda v prostředí s průlinovou propustností
● podzemní voda v prostředí s puklinovou propustností v horni-

nách skalního podloží
V ražených tunelech jsou očekávány největší přítoky v devon-

ských a silurských vápencích. Nelze zde vyloučit zvodnělé krasové
závrty, jaké byly zastiženy při ražbě kolektoru Nad Koulkou, kde
došlo k částečnému zaplavení štoly přívalem vody a zeminy.

BBŘŘEEVVNNOOVVSSKKÁÁ  RRAADDIIÁÁLLAA,,  SSTTAAVVBBAA  EEVVIIDDEENNČČNNÍÍ  ČČÍÍSSLLOO  77555533

Trasa Břevnovské radiály (obr. 1 a 4) propojuje silniční okruh ze
stávající mimoúrovňové křižovatky mezi Řepy a Hostivicemi (též
napojení plánované komunikace R6 Praha – K.Vary) přes Vypich
k městskému okruhu v MÚK Malovanka. Celá radiála byla původ-
ně zařazena do výhledu územního plánu v časovém horizontu po
roce 2010.

V roce 2001 byla pro SÚRM MHMP zpracována dopravní studie
Břevnovské radiály s jednoznačným zadáním prověřit plošné náro-
ky stavby a stabilizovat rámec technického řešení průchodu radiály
v území, s cílem zařadit trasu Břevnovské radiály v úseku Silniční
okruh – Vypich do návrhového horizontu územního plánu před
rokem 2010. Studie řešila variantně podmínky průchodu trasy radi-
ály přes území MČ Řepy, průchod přes území svahu Bílé hory podél
Motolské nemocnice s cílem maximálně respektovat ochranu pří-
rodního prostředí i za cenu omezení dopravních parametrů. V oblas-
ti křižovatky Vypich studie potvrdila původní návrh územního
plánu. Usnesením ZHMP č. 11/13 ze dne 30. 10. 2003 k návrhu
změn 03 územního plánu byla schválena změna č. Z0066, která
závazně stanovuje trasu Břevnovské radiály v úseku silniční okruh
– křižovatka Vypich v návrhovém horizontu do roku 2010. Další
část trasy radiály za křižovatkou Vypich, k napojení na městský
okruh v křižovatce Malovanka, byla ponechána jako výhled po roce
2010 s vymezenou územní rezervou ve stopě ulice Patočkova. 

V září 2004 byla zpracována technická ověřovací studie, která
variantně prověřovala možná technická řešení, především průchod
radiály přes Řepy a výhledový úsek radiály Břevnovský klášter –
Malovanka. Závěry projednání studie se staly podkladem pro
posouzení celé trasy z hlediska ekonomických celospolečenských
přínosů, feasibility study a posouzení vlivu stavby na životní pro-
středí dle zákona č. 100/2001 Sb., dokumentace EIA. Na základě
požadavků ekologických iniciativ z oblasti Břevnova je v současné
době prověřována možnost vedení Břevnovské radiály v úseku
Malovanka – Vypich zcela mimo koridor stanovený územním plá-
nem. Varianta předpokládá ražený tunel délky cca 2 km, ovšem
s komplikovanou a neúplnou křižovatkou Malovanka.

Výsledné, doporučené varianty technického řešení v jednotlivých
úsecích radiály vyplynou z dokončení procesu zpracování a projednání
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Obr. 4 Urbanistická situace úseku Břevnovské radiály: a) oblast Řepy, b) oblast Motolských skládek, c) oblast Vypichu a Břevnovského kláštera, d) oblast
ulice Patočkovy a křižovatky Malovanka

Fig. 4 Town planning situation of a section of the Břevnov Radial Road: a) the area of Řepy, b) the area of Motol landfills, c) the area of Vypich and 
Břevnov Monastery, d) the area of Patočkova Street and the Malovanka intersection

a)a)

b)b)

c)c)

d)d)
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dokumentace EIA a budou podkladem pro zpracování dokumentace
DUR. Na základě dosavadního průběhu studijních prací je možné reál-
ně zahájit projektovou a investorskou přípravu realizace stavby Břev-
novské radiály v roce 2006.

Celková délka trasy radiály mezi silničním okruhem a městským
okruhem je cca 6907 m. V trase radiály jsou dvě mezilehlé mimoú-
rovňové křižovatky, napojení na ulici Slánská a křižovatku Vypich.
S mimoúrovňovou křižovatkou Malovanka bude po výstavbě Břev-
novské radiály spolupracovat povrchová křižovatka Pod Královkou.
Z dosavadních výsledků projednání studijních prací vyplývají poža-
davky vést trasu radiály v co největším rozsahu v tunelových stav-
bách, především hloubeného charakteru.

Souhrnné údaje k Břevnovské radiále

Celková délka 6907 m
Tunelové úseky (Řepy, Vypich,
Břevnovský klášter – Malovanka) 3995 m
Povrchová trasa 2912 m

VVYYSSOOČČAANNSSKKÁÁ  RRAADDIIÁÁLLAA,,  SSTTAAVVBBAA  EEVVIIDDEENNČČNNÍÍ  ČČÍÍSSLLOO  00005533  
((11..  ÚÚSSEEKK))

Vysočanská radiála v konečném stavu propojuje silniční okruh
(Satalice) s městským okruhem v křižovatkovém uzlu Balabenka
(obr. 1). Z hlediska přípravy i postupu výstavby byla radiála rozdě-
lena do dvou úseků. 1. úsek radiály Satalice – Kbelská je v součas-
né době v realizaci, probíhá realizace mimoúrovňové křižovatky
Kbelská, na kterou bylo vydáno stavební povolení. 2. úsek mezi
průmyslovým polookruhem MÚK Kbelská a uzlem Balabenka na
městském okruhu je v úrovni studijního prověřování. 

V únoru 2005 byla odevzdána vyhledávací studie Vysočanské
radiály v úseku Balabenka – Kbelská. Trasa radiály ve 2. úseku
klesá povrchově od MÚK Kbelská do souběhu s tratí ČD Praha –
Lysá nad Labem k navrhované mimoúrovňové křižovatce s ulicí
Vysočanská (estakáda). Za touto křižovatkou přechází radiála do
raženého tunelového úseku až po napojení na městský okruh v uzlu
Balabenka. Toto napojení bylo řešeno variantně. Koordinační studie
dopravního uzlu Balabenka zpracovaná následně, ve vazbě na
vyhledávací studii Libeňské spojky, přinesla pozitivní závěr s inva-
riantním dopravně fungujícím řešením.

Souhrnné údaje k Vysočanské radiále

1. úsek Satalice – Kbelská
Celková délka, povrchová trasa 5000 m
Počet mostních objektů 7
2. úsek Kbelská – Balabenka
Celková délka 3450 m
Tunelový úsek 1210 m

LLIIBBEEŇŇSSKKÁÁ  SSPPOOJJKKAA,,  SSTTAAVVBBAA  EEVVIIDDEENNČČNNÍÍ  ČČÍÍSSLLOO 88331133

Libeňská spojka je územním plánem zařazena jako sběrná komu-
nikace městského významu, propojuje Proseckou radiálu (Liberec-
ká, V Holešovičkách) z mimoúrovňové křižovatky Vychovatelna na
městský okruh v oblasti Balabenky (U Kříže). Vzhledem k intenzi-
tám provozu a zdrojům a cílům dopravy je však třeba Libeňskou
spojku považovat za komunikaci celoměstského významu, a to
minimálně pro severovýchodní oblast Prahy (obr.  5).

V březnu 2005 byla zpracována vyhledávací studie Libeňské
spojky, která po projednání stabilizovala průchod této dopravní
stavby územím a stanovila technické řešení. Na tuto práci navazo-
vala koordinační dopravní studie dopravního uzlu Balabenka, styku
tří staveb (městského okruhu, Libeňské spojky a Vysočanské radiá-
ly), které se vzájemně propojují v oblasti mezi ulicí Zenklova
a Balabenkou. Studie byla odevzdána v srpnu 2005 a dala pozitivní
odpověď na reálnost umístění navrženého stavebně dopravního řeše-
ní ve stávajícím městském prostředí a potvrdila dopravní bezkolizní
funkčnost tohoto dopravního uzlu. Uvedené studijní práce jsou
brány jako nezbytný podklad pro úpravy územního plánu, podklad
pro stanovení rozsahu výše uvedených dopravních staveb a umož-
ňují pokračovat prakticky invariantně v projektové a investorské
přípravě jednotlivých staveb.

Z technického hlediska představuje Libeňská spojka v podstatě
tunelové propojení mimoúrovňové křižovatky Vychovatelna, potažmo

The total length of the radial road between the Prague Ring Road and the
City Ring Road is approximately of 6907m. There are two intermediate
grade-separated intersections, the connection to Slánská Street and the
Vypich intersection on the radial road route. When the Břevnov radial road
construction is finished, the Pod Královkou at grade intersection will interact
with the Malovanka grade-separated intersection. The existing results of the
negotiations over the studies suggest that the radial road route should be pla-
ced into tunnels, above all of the cut-and-cover character, at as large a scope
as possible.  

Summary data on the Břevnov Radial Road

Total length 6907m
Tunnelled sections (Řepy, Vypich, 
Břevnov Monastery – Malovanka) 3995m
At grade route 2912m

TTHHEE  VVYYSSOOČČAANNYY  RRAADDIIAALL  RROOAADD,,  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  LLOOTT  
RREEFF..  NNOO..  00005533  ((11SSTT  SSEECCTTIIOONN))

The Vysočany Radial Road at its final state connects the Prague Ring Road
(Satalice) with the City Circle Road at the Balabenka intersection (see 
Fig. 1). In terms of the preparation and construction progress, the radial road
was divided into two sections. The 1st section of the road, Satalice – Kbelská
Street, is currently under construction; the construction of the Kbelská grade-
separated intersection is in progress (the building permit for this construction
has been issued). The 2nd section between an industrial semi-circle road bet-
ween the Kbelská GSI and the Balabenka intersection on the City Ring Road
is in the phase of verification studies. 

The location study for the Vysočany Radial Road, the Balabenka – Kbel-
ská section, was submitted in February 2005. The alignment of the 2nd sec-
tion of the radial road falls at grade from the Kbelská GSI to a section paral-
lel with the Prague – Lysá nad Labem railway line, up to the designed grade-
separated intersection with Vysočanská Street (a viaduct). Beyond this inter-
section, the radial road enters a mined tunnel section ending at the connecti-
on to the City Circle Road at the Balabenka intersection. This connection was
solved in variants. The coordination study for the Balabenka traffic node,
which was developed subsequently in relation to the location study for the
Libeň connecting road, brought a positive conclusion with an invariant solu-
tion well functioning in terms of traffic.

Summary data on the Vysočany Radial Road

1st section: Satalice – Kbelská
Total length – the at grade route 5000m
The number of bridge structures 7
2nd section: Kbelská - Balabenka
Total length 3450m
Tunnelled section 1210m

TTHHEE  LLIIBBEEŇŇ  CCOONNNNEECCTTIINNGG  RROOAADD,,  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  LLOOTT  
RREEFF..  NNOO..  88221133

The Libeň Connecting Road is categorised in the territorial structure plan
as a bypass road of municipal importance level; it connects the Prosek Radi-
al Road (Liberecká Street, V Holešovičkách Street) from the Vychovatelna
grade-separated intersection to the City Circle Road in the area of Balabenka
(U Kříže). However, with respect to the traffic volume and sources and objec-
tives of the traffic, it is necessary to consider the Libeň connecting road as
a road of city-wide importance, at least for the north-eastern region of Prague
(see Fig. 5).

A location study for the Libeň Connecting Road was developed in March
2005. After conclusion of negotiations, this study stabilised the passage of
this traffic structure through the area and determined the technical solution.
This work was followed by a coordination traffic study on the Balabenka
traffic node, an intersection of three constructions (the City Circle Road,
Libeň Connecting Road and Vysočany Radial Road), which get interconne-
cted in the area between Zenklova Street and Balabenka. The study was sub-
mitted in August 2005; it gave a positive answer regarding feasibility of pla-
cement of the designed structural and traffic solution in the existing urban
environment and confirmed that, in terms of traffic, this traffic node is capa-
ble of collision-free functioning. The above-mentioned studies are understo-
od to be source documents necessary for changes in the territorial structure
plan, source documents for determination of the scope of the above-mentio-
ned traffic constructions. They make continuation of the design and invest-
ment preparation of the individual constructions possible. 

From the technical point of view, the Libeň Connecting Road essentially
represents a tunnelled connection between the Vychovatelna grade-separated
intersection (and also Zenklova Street and the Prosek Radial Road) with the
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Zenklovy ulice a Prosecké radiály, a mimoúrovňové křižovatky 
U Kříže na městském okruhu s možností připojení na Proseckou ulici.
V plné míře jsou na obou koncích zachovány stávající mostní objek-
ty, vedení Libeňské spojky je převážně v tunelu délky 835 m. Hlou-
bený tunel oproti předpokladům územního plánu je veden částečně
v patrovém uspořádání tubusů obou jízdních směrů a mimo stopu
Zenklovy ulice tak, aby minimalizoval jednak zásah do zástavby,
a jednak nutnost dopravních výluk v prostoru nad tunelem.

Souhrnné údaje k Libeňské spojce

Celková délka 1350 m
Tunelové úseky 865 m
Povrchová trasa v mimoúrovňových 
křižovatkách Vychovatelna, U Kříže 485 m

33..  ZZÁÁVVĚĚRR
Předpokládané postupy přípravy, realizace a zprovozňování jed-

notlivých staveb či úseků sítě hlavních komunikací v Praze zásad-
ním způsobem ovlivňují především dva faktory.

Prvním faktorem, který má zásadní vliv na časové postupy pří-
pravy a výstavby, je legislativní proces při projednávání a povolo-
vání staveb. Období 5 až 7 let od zahájení prací na dokumentaci
DÚR přes získání územního rozhodnutí ÚR až po získání stavební-
ho povolení SP je možné považovat za lhůtu minimální; v praxi
vzhledem k řadě odvolání a odporu občanských iniciativ proti
dopravním stavbám za nedosažitelnou.

Druhým faktorem jsou možnosti zajištění financování uvede-
ných dopravních staveb. Jen prostý součet všech plánovaných
dopravních staveb na území Prahy dává částku přes 150 mld. Kč,
což při optimistické úvaze dokončit celý komunikační systém do
roku 2025 představuje zajistit jen na vlastní dopravní stavby v Praze 
7,5 mld. Kč pro každý rok po dobu příštích 20 let (bez uvážení
meziročních inflací).

Finanční náročnost dopravních staveb na území hlavního města
Prahy je dána jednak složitou terénní konfigurací města, velmi
sevřeným, historicky daným urbanismem města, požadavky na
ochranu kulturních a přírodních památek, ale též velmi silným 
tlakem celé řady občanských a ekologických sdružení schovat
jakoukoliv novou komunikaci pod zem, lépe řečeno schovat auta
pod zem. 

Z pohledu naší profese jsou tyto požadavky akceptovatelné, ale na
druhé straně je otázkou, zda je to vždy ekonomicky rozumné.

Dostáváme se do pozice pštrosa:
– když strčíme hlavu do písku nejsme vidět;
– když strčíme auta do tunelů, ztratí se exhalace.
V obou případech to není pravda.

ING. JOSEF DVOŘÁK, josef.dvorak@satra.cz,
SATRA, spol. s r.o.

Grafické přílohy: SATRA, spol. s r.o.
s využitím dat ÚDI Praha a VHE & spol., s.r.o.

U Kříže grade-separated intersection on the City Circle Road, with a possi-
bility of connecting to Prosecká Street. The existing bridge structures at both
ends are maintained in the full scope; a major part of the Libeň connecting
road runs  through a tunnel (835m long). In contrast to the assumptions in the
territorial plan, the cut-and-cover tunnel is led predominantly in a double-
deck tunnel carrying both traffic directions, outside the ground plan of Zenk-
lova Street, so that the impact of the construction on the existing buildings
and needs for traffic closures above the tunnel are minimised.       

Summary data on the Libeň Connecting Road

Total length 1350m
Tunnelled sections 865m
At grade route at the Vychovatelna and 
U Kříže ground-separated intersections 485m

33..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN
The assumed progress of preparation, construction and opening to traf-

fic of the individual constructions or sections of the network of main roads
in Prague is fundamentally affected above all by two factors. 

The first factor which fundamentally affects the time progress of pre-
paration and construction is the process of satisfying legislative requi-
rements for negotiations associated with issuance of building permits.
The time period of 5 to 7 years from the commencement of the work on
the DÚR documents through issuance of the planning permission (PP) to
issuance of the building permit can be considered as a minimum term; in
the practice, because on numerous appeals and resistance from civic ini-
tiatives against traffic structures, this term can be considered as unattai-
nable.     

The other factor is the possibility to provide funding for the above-
mentioned traffic projects. A simple summary of all planned traffic pro-
jects in Prague itself results in a sum exceeding Kč 150.0 billion. This
means, on an optimistic assumption of the completion of the whole road
system by 2005, that a sum of Kč 7.5 billion should be provided every year
for the next 20 years (without consideration of year-on-year inflation
rates) for funding only the traffic projects proper. 

The financial demands of traffic projects in Prague result from many
influences, i.e. the complex terrain configuration of the city, the very hem-
med urban design of the city given by its history, requirements for protec-
tion of cultural and nature monuments, but also very strong pressure exer-
ted by numerous civic and environmental groups for burying any new road
underground or, better put, hiding automobiles underground. 

From our professional point of view, these requirements are acceptable.
On the other hand, there is a question of whether it is always reasonable in
terms of economy. 

We therefore get to an ostrich position thinking that:
– if we have our head stuck in sand, we are invisible,
– if we stick automobiles underground, emissions will disappear.
In both cases it is not true.

ING. JOSEF DVOŘÁK, josef.dvorak@satra.cz,
SATRA, spol. s r .o.

Obr. 5 Urbanistická situace Libeňské spojky
Fig. 5 Town planning situation of the Libeň Connecting Road 


