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Městský okruh – Stavba č. 9515
Myslbekova – Prašný most

Na fiktivní cestě po trase Městského okruhu se
nám dnes nabízí pro krátký informativní průjezd
stavba č. 9515 Městský okruh v úseku Myslbe-
kova - Prašný most. Je to jedna ze tří staveb,
pokrývajících severní segment Městského
okruhu, tj. úsek mezi souborem Strahovského
tunelu (od ulice Myslbekova) a Pelc Tyrolkou.

Pfiedmûtem stavby Myslbekova – Pra‰n˘ most
je realizace ãásti severního segmentu Mûst-
ského okruhu, kter˘ je veden v˘hradnû v tu-
nelech. V úseku stavby je jedno pfiipojení
k místní uliãní síti – v kfiiÏovatce Pra‰n˘ most.
Stavba MO Myslbekova – Pra‰n˘ most není
samostatnû zprovoznitelná. Ze západu je pfii-
sazena ke 2. stavbû Strahovského tunelu
(etapa 2B) a z v˘chodu navazuje na stavbu
MO Pra‰n˘ most – ·pejchar. Teoretická moÏ-
nost ukonãení MO v kfiiÏovatce na Pra‰ném
mostû sice existuje, nikdo v‰ak tuto alternati-
vu nepovaÏuje za reálnou. Ke sv˘m souse-
dÛm je stavba Myslbekova – Pra‰n˘ most fi-
xována i úzkou vazbou na vzájemnou vyuÏi-
telnost technologick˘ch souborÛ pro fiízení
tunelÛ a dopravy.

V˘znam stavby
Hlavní v˘znam stavby Myslbekova – Pra‰n˘
most je systémov˘. Projeví se zejména
v kontextu se zprovoznûním celého sever-
ního segmentu Mûstského okruhu. AÏ se
tak stane, praÏsk˘ Mûstsk˘ okruh bude
funkãní jiÏ ve sv˘ch tfiech kvadrantech
a k jeho úplnému uzavfiení bude nutné do-
konãit pouze jeho v˘chodní ãást. V ‰ir‰ích
souvislostech je severní segment Mûstské-
ho okruhu pro Prahu opravdu velmi v˘-
znamn˘m prvkem. Po jeho dokonãení se ve
spolupÛsobení s úsekem silniãního okruhu
Ruzynû – Suchdol – Bfiezinûves objeví
v území dvû nové kapacitní trasy, které od-
lehãí souãasnému jedinému moÏnému prÛ-
jezdu ulicemi Patoãkova - Milady Horákové
– VeletrÏní.
Zprovoznûní úseku okruhu Myslbekova –
Pra‰n˘ most se v‰ak pfiíznivû projeví
i v blízkém okolí stavby. Lze oprávnûnû
pfiedpokládat, Ïe nabídka nové dopravní
trasy odlehãí povrchové uliãní síti. V sou-
ãasnosti se tady vyhrocují konflikty mezi
rÛzn˘mi druhy dopravy. Automobilová do-
prava tranzitních i místních vztahÛ se zde
stfietává s mûstskou hromadnou dopravou,
kterou zastupují tramvaje i autobusy; do
v‰eho, zejména v pfiestupních uzlech
MHD, vstupují pû‰í.

Umístûní a návrh stavby
Trasa okruhu v rámci zájmové stavby pro-
chází velmi exponovan˘m územím. Dot˘ká
se pfiímo území PraÏské památkové rezerva-
ce a areálu PraÏského hradu, v tûsném kon-
taktu jsou obytné oblasti Bfievnova, Stfie‰ovic
a Dejvic. JiÏ z prací, které pfiedcházely doku-
mentaci pro uzemní rozhodnutí, bylo zfiej-
mé, Ïe v návrhu obstojí pouze technická fie-
‰ení s dÛsledn˘m umístûním okruhu v pod-
zemní úrovni.
Tomu odpovídá i návrh stavby pfiedloÏen˘
k územnímu fiízení. Podle vydaného územ-
ního rozhodnutí se stavba Myslbekova –
Pra‰n˘ most v parteru mûsta projevuje ze-
jména v prostoru kfiiÏovatky Pra‰n˘ most.
Pod pásem barokních fortifikací zde protíná
jednu z hlavních urbanistick˘ch os Dejvic –
ulici Svatovítskou.

PfiestoÏe se hlavní dopravní koridor pfie-
souvá do podzemí, zÛstává na povrchu ne-
mal˘ objem návazné dopravy se v‰emi do-
pady do prostorového obrazu mûsta. Plo‰-
né nároky na komunikace jsou minimalizo-
vány, ulice Milady Horákové zÛstává ve
shodn˘ch dimenzích se souãasn˘m sta-
vem, ulice Svatovítská se roz‰ifiuje, av‰ak
v duchu regulaãních linií vycházejících
z Vítûzného námûstí.

Vlevo křižovatka Malovanka /stavba Strahovský tunel/, vpravo křižovatka Prašný most /stavba Myslbekova – Prašný most/
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Detail křižovatky Prašný most
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Popis stavby – základní 
charakteristika
Stavba MO Myslbekova – Pra‰n˘ most nava-
zuje na západû na úsek okruhu pfiipravovan˘
v rámci 2B stavby Strahovského tunelu. Styk
obou staveb je v hloubené ãásti, v úseku tra-
sy, kde jsou severní i jiÏní tunelové trouby od
sebe konstrukãnû oddûleny. V západním
hloubeném úseku stavby je navrÏeno techno-
logické centrum, které je vyuÏíváno i pro sou-
sední stavbu 2B Strahovského tunelu. Z tech-
nologického centra je veden vzduchotechnic-
k˘ kanál ukonãen˘ v˘dechov˘m objektem.
V˘dechov˘ vûtrací objekt je situován na plo‰e
vodojemu na nároÏí ulic U Laboratofie a Nad
Octárnou. Pro jeho realizaci je pfiijata zásada
jednoduchého tvaru s nedominantním archi-
tektonick˘m v˘razem, co nejménû ru‰ivû za-
sahujícího do prostfiedí.
Pfied bariérou hradebního pásu pfiechází kon-
strukce hlouben˘ch tunelÛ do raÏené techno-
logie. Trasa se dále inflexním smûrov˘m ob-
loukem stáãí pod ulici Jelení a smûfiuje do pro-
storu pod kfiiÏovatku Pra‰n˘ most. Ukonãení
raÏeného úseku je opût urãováno linií historic-
k˘ch hradeb. V koncovém, jiÏ opût hloube-
ném úseku se obû tunelové trouby spojí do
konstrukce se spoleãnou stfiední stûnou.
V úrovni nad tunely ve v˘chodním hloubeném
úseku jsou v prostoru pod hradbami umístûny

podzemní garáÏe, které mají v pÛdorysu zãásti
dvû a zãásti jedno podlaÏí. Dále na v˘chod po-
kraãuje Mûstsk˘ okruh dal‰í samostatnou stav-
bou MO Pra‰n˘ most – ·pejchar.
Napojení Mûstského okruhu k místní komu-
nikaãní síti je umoÏnûno v kfiiÏovatce Pra‰n˘
most. Pouze její západní polovina je souãástí
popisované stavby. V˘jezdová rampa se od-
pojuje z jiÏní tunelové trouby v hloubeném
úseku a je vyústûna do kfiiÏovatky vstfiícnû
proti ulici Svatovítská. Vjezdová rampa je
smûrována z ulice Svatovítská mimo svûtelnû
fiízenou kfiiÏovatku pfiímo do hloubené ãásti
severní tunelové trouby. Obû rampy jsou
z ãásti zakryté a z ãásti sevfiené do opûrn˘ch
stûn, které navazují na portály. V˘chodní po-
lovina kfiiÏovatky jiÏ územnû pfiíslu‰í stavbû
Pra‰n˘ most – ·pejchar.
Stávající uliãní síÈ je realizací stavby dotãena
jen nepatrnû. Tfiída Milady Horákové si pone-
chává stávající ‰ífikovou dimenzi, ulice Svato-
vítská bude roz‰ífiena, coÏ si vyÏaduje pfie-
stavbu mostu pfies Ïelezniãní traÈ.

Základní údaje
(dle dokumentace pro územní rozhodnutí)
V úseku popisované stavby je funkãní tfiída
Mûstského okruhu B1 reprezentována zá-
kladním uspofiádáním – 2x2 prÛbûÏné jízdní
pruhy o ‰ífice 3,5 m. V návaznosti na kfiiÏo-

vatky jsou k prÛbûÏn˘m jízdním pásÛm pfiisa-
zeny pfiipojovací a odpojovací pruhy ‰ífiky rov-
nûÏ 3,5 m, které jsou vzájemnû propojeny
prodlouÏením manévrovacího úseku do sou-
vislého pruhu prÛletového. Ve v˘sledku jsou
tak mezikfiiÏovatkové úseky v uspofiádání 
2x3 pruhy. Tunelové úseky mezi odboãovací
a pfiipojující rampou jsou dvoupruhové, sta-
vebnû jsou v‰ak pfiizpÛsobeny pro nasazení
nouzov˘ch zálivÛ. PrÛbûÏné nouzové pruhy
nejsou navrÏeny.

CELKOVÁ DÉLKA TRASY 915 m
z toho - západní hlouben˘ úsek 55 m
z toho  - raÏen˘ stfiední úsek 552 m
z toho - v˘chodní hlouben˘ úsek 308 m

Závûrem
Uveden˘ text popisuje pouze velmi struãnû
základní charakteristiky stavby Myslbekova –
Pra‰n˘ most, jak byly navrÏeny v dokumentaci
pro územní rozhodnutí, které bylo vydáno
a po v‰ech odvoláních nabylo právní moci
dne 6. 6. 2003.
V souãasné dobû se v PUDIS, a.s. pro stavbu
zpracovává dokumentace pro stavební po-
volení.

Ing. Ale‰ Merta
generální fieditel PUDIS, a.s.
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