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24.1 ÚVOD

Tálo kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap.
1 TKP - Všeobecně.

24.1.1

Tato kapitola pokrývá oblast provádění tunelů na 
silničních komunikacích.

Provádění tunelů zahrnuje nejen výstavbu vlastní 
konstrukce tunelu, ale i realizaci vybavení tunelu, které 
obsahuje stavební i technologickou část.

Charakter tunelových staveb se zásadně odlišuje od 
charakteru ostatních stavebních konstrukcí staveb 
pozemních komunikací. Vzájemné spolupůsobení tune
lového díla s jej obklopujícím horninovým masivem, 
proměnné vlastnosti horninového masivu nejen u 
různých staveb, ale i u jedné stavby v trase tunelu, 
nutnost přizpůsobit stavební postupy a technologie 
daným proměnným podmínkám prostředí, v němž je 
tunel prováděn, zvýšené riziko při provádění a další 
skutečnosti určují, že každý tunel je svým způsobem 
neopakovatelným unikátním dílem. Z těchto důvodů 
nelze pro tunelové stavby stanovit technické kvalitativní 
podmínky do těch podrobností, jako je tomu u ostatních 
konstrukcí.

Proto jsou v této kapitole uvedeny pouze hlavní zásady 
a podmínky s položením důrazu na nejdůležitější část 
provedení tunelového díla, to jest na vlastní ražení 
a provedení nosné konstrukce tunelu.

Pro každou jednotlivou tunelovou stavbu je nutné 
zpracovat Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
stavby (dále jen ZTKP), které budou tyto TKP 
doplňovat, budou jim nadřazeny, avšak nesmějí být 
v rozporu s jejich závaznými ustanoveními.

24.1.2

Jelikož provádění podzemních prací hornickým způso
bem (zejména hloubení jam a šachet, ražení štol a tune
lů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 
500 m3) spadá dle zákona č.61/1988 Sb. pod působnost 

státní báňské správy, jsou projektant, objednatel i zhoto
vitel povinni řídit se ustanoveními tohoto zákona.

24.1.3

Tunelové konstrukce musí být navrženy a provedeny 
tak, aby vedle hledisek statiky a ekonomie byla 
zohledněna i hlediska životnosti, údržby, estetiky, 
ekologie a pod.

24.1.4

Při provádění tunelové stavby je nutno dodržovat usta
novení:

- Vyhlášky č.22/89 Sb. Českého báňského úřadu ze 

dne 29 .prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdra

ví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 
činnosti a při činnosti prováděné hornickým způso
bem v podzemí,

- Vyhlášky č.26/89 Sb. Českého báňského úřadu ze 
dne 29.prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdra
ví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 
činnosti a při činnosti prováděné hornickým způso
bem na povrchu.

24.1.5

Tunelové stavby se navrhují s předpokladem životnosti 
100 let.

24.1.6

Tunelová stavba se provádí podle schválené doku
mentace stavby. Pro projektování tunelů na silničních 
komunikacích platí ON 73 7507: Projektování tunelů na 
silničních komunikacích. Tato norma platí pro projekto
vání, prostorové uspořádání a vybavení nově navrho
vaných tunelů na silnicích, dálnicích a místních 
komunikacích.

'24.1.7

Dojde-li při provádění tunelu k odchylkám od schválené 
dokumentace stavby, je zhotovitel povinen okamžitě 
tuto skutečnost projednat se stavebním dozorem a pří
padně s autorským dozorem. O projednání musí být 
učiněn zápis do stavebního deníku.

24.1.8

Po dokončení stavby musí být provedeny trvanlivým 
způsobem výkresy skutečného provedení stavby. Tyto 
výkresy musí být trvale uloženy u správce (provo
zovatele) dokončeného tunelového díla.

Pod výkresy skutečného provedení stavby se rozumí 
dokumentace, o níž se dohodne stavební dozor s pří
slušným zhotovitelem a v níž jsou uvedeny veškeré 
změny, ke kterým došlo při provádění stavby.

24.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

24.2.1

Materiály použité při výstavbě tunelu a požadavky na 
jejich jakost a vlastnosti jsou předepsány v dokumentaci 
stavby.

Přednostně se použijí materiály s atestem.

24.2.2

Zhotovitel je povinen používat materiály podle doku
mentace stavby nebo při výrobě materiálu z více složek 
(např. u betonové směsi) zajistit splnění požadovaných 
vlastností konečného stavu materiálu. Výběr stavebních 
hmot, jejich dávkování, míšení a pod. musí být určen
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technologickým postupem, který zpracovává zhotovitel 
a odsouhlasuje stavební dozor.

24.2.3

Zhotovitel je povinen před zabudováním materiálu 
předat stavebnímu dozoru průkazy jakosti požadované 
dokumentací stavby (nebo např. před zahájením beto
náže předat průkaz kvality betonu).

24.2.4

Jakákoliv změna materiálů nebo jejich požadovaných 
vlastností předepsaných dokumentací musí být schvá
lena stavebním dozorem. O změnách musí být učiněn 
zápis do stavebního deníku.

24.2.5

Pro tunelové stavby (zejména pro trvalou výstroj tunelu) 
je nutno zásadně používat nehořlavých materiálů.

24.2.6

Všechny konstrukce z betonu a železového betonu musí 
být navrženy s ohledem na zařazení konstrukcí nebo 
jejich částí do stupňů agresivity prostředí podle ČSN P 

ENV 206, tabulka 2. Sekundární ochrana se provádí 
pouze v těch případech, kdy vliv agresivního prostředí 
není možné zabezpečit vhodnými vlastnostmi betonu 
a vhodnými konstrukčními úpravami (primární ochra
na).

24.2.7

Technické požadavky na složky betonu, složení betonu, 
vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a jejich ověřo
vání, dále požadavky pro výrobu betonu, jeho dopravu, 
dodávání, ukládání, ošetřování a postupy při kontrole 
jakosti se řídí ustanoveními ČSN P ENV 206, 
ČSN 73 2400 a kap. 18 TKP.

24.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Následující ustanovení se týkají především provádění 
ražených tunelů.

Hloubené tunely (nebo části tunelů prováděné hlou
bením) a zajištění jejich stavebních jam se provádí podle 
ustanovení norem a předpisů, platných podle druhu 
konstrukcí a prací pro zakládání, provádění mostních 
a pozemních konstrukcí (včetně jejich hydroizolací). 
Tyto normy platí i pro provádění konstrukcí a prací 
tunelů ražených, pokud ON 73 7507 nebo TKP nesta
noví jinak.

24.3.1 Ražení štol a tunelů - všeobecně

24.3.1.1

Štoly i tunely se musí razit a zajišťovat tak, aby se zabrá
nilo nežádoucímu rozvolňování horninového masivu

kolem výrubu a vypadávání jeho částí, snížila se 
možnost deformací horniny kolem výrubu, zamezilo 
narůstání horninového tlaku a byla zajištěna potřebná 
ochrana případné povrchové zástavby.

24.3.1.2

Ražení štol a tunelů se provádí podle podrobně rozpra
covaných technologických postupů vypracovaných 
zhotovitelem, které vycházejí ze zásad technologie 
tunelování stanovených v dokumentaci stavby, z dosud 
zjištěných podmínek ražení a příslušných bezpečnost
ních předpisů. Zhotovitel vypracuje několik technolo
gických postupů pro různé očekávané parametry 
horninového prostředí s přihlédnutím k místním 
podmínkám, čímž se umožní rychlá reakce na hodno
cení při průběžném sledování stavby. Všechny techno
logické postupy musí být odsouhlaseny stavebním 
dozorem.

24.3.1.3

Dočasná výstroj musí bezpečně zajišťovat výrub až do 
provedení definitivního ostění.

24.3.1.4

Výstroj výrubu musí těsně doléhat na líc výrubu. Její 
únosnost musí zajistit potřebný odpor, kterým se 
dosáhne zastavení nebo řízeného omezení deformací 
výrubu v horninovém prostředí.

24.3.1.5

Během ražení i předrážení štol a tunelů se průběžně 
sledují a upřesňují inženýrsko-geologické a hydro
geologické poměry horninového masivu a podmínky 
ražení včetně klasifikace hornin za účelem srovnání 
skutečného stavu masivu s předpoklady uvedenými 
v dokumentaci stavby, a pro jejich případnou úpravu.

Podle zjištěného stavu se upřesňují technologické postu
py dalších ražeb, provádí se zatřídění horniny a stano
vení skutečného stupně zavodnění horniny.

24.3.1.6

Pozorování, na jejichž podkladě je nutno provést změny 
technologických postupů ražení či výstroje, se zapisují 
do stavebního deníku. Průběžně se do stavebního deníku 
vypisují i údaje potřebné pro vyúčtování výlomových 
prací (větší nezaviněné nadvýlomy, závaly, výskyt 
podzemní vody apod.).

Při dokumentaci nadvýlomů v deníku je nutno uvést 
přesnou výměru nadvýlomů (případně závalu), jeho 
situování ve štole nebo tunelu a příčinu jeho vzniku. 
U komplikovanějších nadvýlomů je nutno provést 
náčrtek.

24.3.1.7

Velikost výrubního průřezu upravuje v průběhu stavby 
zhotovitel tak, aby trvalé nadměrné výruby byly mini
mální.
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Zvětšení objemů nadměrných výrubu není postačujícím 
důvodem k překročení nabídkové ceny stanovené výbě
rovým řízením.

24.3.1.8

Výrubní průřez musí mít takové rozměry, aby po vymi
zení dočasného nadměrného výrubu vlivem dosednutí 
horninového masivu zůstal teoretický výrubní průřez 
pro zřízení ostění včetně případné rubové izolace, 
odvodnění apod.

24.3.1.9

Ihned po otevření výrubu tunelového pásu jakoukoliv 
technologií je nutno neprodleně učinit opatření k zajiště
ní bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti.

Stejným způsobem je nutno postupovat i při dolamování 
výrubního průřezu.

24.3.1.10

Výlomy stavebních jam pro tunelové portály je nutno 
provádět při současném zabezpečování dočasnou 
výstrojí (rozepřením). Skalní svahy v portálovém 
předzářezu se ihned po otevření musí řádně očistit 
a zajistit proti opadávání horninové suti. Vlastní praco
viště je nutno podle potřeby dále opatřit ochrannými 
kryty potřebných rozměrů a únosnosti.

24.3.1.11

Předpokládá-li technologický postup výlomových prací 
použití trhacích prací, je nutno vhodným způsobem 
chránit dočasné podpěrné a bednící, případně i hotové 
tunelové konstrukce před poškozením či destrukcí.

24.3.2 Ražení tunelů

24.3.2.1

Při rozhodnutí o razící metodě je nutno dbát zejména na 
velikost průřezu výrubu, inženýrsko-geologické a hyd
rogeologické poměry, rozsah stavby, místní podmínky 
včetně zařízení staveniště, požadovaný sled prací, lhůtu 
a ekonomii výstavby tunelu.

24.3.2.2

Pro tunelové metody používané na stavbě tunelů vypra
cuje zhotovitel podnikový předpis (nebo např. technické 
podmínky či pokyny) a předloží jej stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení.

24.3.2.3

Pro návrh zásad technologie tunelování poskytne zhoto
vitel zpracovateli realizační dokumentace stavby všech
ny potřebné podklady a úzce s ním spolupracuje.

(Pro vypracování dokumentace pro zhotovovací práce 
stavby poskytl podklady objednatel).

24.3.2.4

Ihned po provedení výlomu se zjišťuje skutečná velikost 
výrubního průřezu tunelu. Naměřené hodnoty se zapi
sují do pásových listů.

24.3.2.5

U tunelových pásů se výrubní průřez zjišťuje ve třech 
příčných řezech. (U pásů kratších než 3,0 m ve dvou 
řezech).

24.3.2.6

Způsob rozpojování hornin je stanoven dokumentací 
stavby v zásadách technologie tunelování. Musí se při 
tom uvážit jeho vliv na stabilitu výrubu, postup rubání 
a vystrojování.

24.3.2.7

Při rozpojování trhavinami se musí příprava a provádění 
trhacích prací přizpůsobit specifickým místním pod
mínkám a nutnému zajištění bezpečnosti a ochrany 
ostatních podzemních objektů a životního prostředí 
nejbližšího okolí, všech staveb a zařízení v něm, inže
nýrských sítí a komunikací.

24.3.2.8

Podmínky, zásady a postup řešení pro použití trhacích 
prací ve stadiu průzkumu, projekce, přípravy i vlastní 
realizace je nutno specifikovat v Technických podmín
kách pro trhací práce a kontrolu jejich nežádoucích 
účinků při výstavbě tunelů na silničních komunikacích.

Způsob jejich zajištění a zpracování je určen smlouvou 
o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem.

24.3.2.9

Mechanizované rozpojování hornin se nasazuje v úse
cích s vhodnými podmínkami pro rozpojování, nebo 
tam, kde si to vyžádají zpřísněné požadavky na omezení 
negativních vlivů tunelování (pod hustou zástavbou 
nebo tam, kde je nutno omezit seismické a hlukové 
účinky), a dále tam, kde je nutno nenarušovat horninový 
masiv při líci výrubu.

24.3.2.10

Při ražení na plný výrub se využije dočasné stability 
výrubu a samonosnosti horninového prostředí k zabu
dování ostění nebo dočasného vystrojení celého průřezu 
tunelu.

24.3.2.11

Tam, kde není možné při ražbě většího průřezu tunelu 
postupovat na plný výrub, je nutno přejít na členěný 
výrub. Výrub je nutno členit i v případě, kdy nasazená 
mechanizace neobsáhne celý výrubní průřez.



24.3.2.12

Při každém dílčím výrubu sc dočasná výslroj zabuduje 
ihned po jeho výlomu a zajistí se těsná aktivace výstroje 
do líce výrubu.

24.3.2.13

Při ražbě členěným porubem je nutno razící práce 
v podélném i příčném směru provádět hik, aby ražba 
v daných podmínkách postupovala bezpečně, dala se 
efektivně použít mechanizace a práce na čelbě si navzá
jem nepřekážely (plynulé odtěžování rubaniny a záso
bování čelby stavebním materiálem).

24.3.2.14

Stabilita výrubu musí být průběžně ověřována měřením 
(například deformací výrubu).

24.3.2.15

Velikost trvalého nadvýrubu stanoví zhotovitel s při
hlédnutím ke kvalitě horniny a použité technologii raže
ní a rozpojování horniny. Použitá technologie ražení 
a rozpojování je uvedena v dokumentaci stavby.

24.3.2.16

Velikost dočasného nadvýrubu navrhne zhotovitel 
rovněž v souladu s navrhovanou technologií tunelování 
a způsobem vystrojení díla.

24.3.3 Dočasné vystrojení výrubu

24.3.3.1

Do dočasného vystrojení se zahrnují veškerá opatření, 
konstrukce a práce, které je nutno provést během rubání 
a po dokončení výrubu, aby se zajistila stabilita prove
deného výrubu, umožnilo provádění následných výrubů 
a zabránilo závalům a nežádoucím deformacím, a to až 
do doby zabudování trvalého ostění.

24.3.3.2

Konstrukce dočasného vystrojení výrubu se zřizují 
podle schválených technologických postupů, které 
určují jejich umístění, rozměry a časovou posloupnost 
prací. Všechny prvky výstroje musí doléhat přímo nebo 
prostřednictvím pažin těsně k líci horniny. Jednotlivé 
prvky výstroje musí být po osazení okamžitě aktivovány 
při zachování požadavku rovnoměrného zatěžování celé 
konstrukce.

24.3.3.3

Dočasné kotvení výrubu svorníkovou výstrojí nesmí 
ztěžovat další průběh výlomových prací. Před vlastním 
kotvením musí být bezpečně zjištěno, že hornina, ve 
které má být umístěn kořen kotvy, je dostatečně únosná.

24.3.3.4

Při budování dočasného vystrojení výrubu je nutno 
pamatovat na postavení lešení a bednění pro konstrukce

trvalého vystrojení a na možnost zesílení dočasného 
vystrojení při případném zvýšení horninových tlaků.

24.3.3.5

Prostor za pažinami dočasné výstroje (nebo podskru- 
žení) musí být zcela vyplněn vhodným materiálem, aby 
se zamezilo rozvolňování horniny.

24.3.3.6

Konstrukce dočasného vystrojení musí respektovat 
maximální hospodárnost a účelnost a možnost jejího 
opětovného použití.

24.3.3.7

Ukládání prvků dočasné výstroje (před montáží a po 
demontáži) na pracovišti v tunelu musí vyhovět poža
davkům bezpečnosti práce zaměstnanců.

24.3.4 Ostění štol a tunelů

24.3.4.1

Ostění (trvalá výstroj raženého tunelu) spolu s horni
novým nosným prstencem trvale zabezpečuje stabilitu 
tunelu.

Za ostění je nutno považovat nejen plášťová ostění, která 
výrub podpírají, ale i samotné systematické kotvení 
(soustavy trvalých kotev) a kombinace obou způsobů.

24.3.4.2

Před zahájením montáže nebo výstavby konstrukcí trva
lého vystrojení se musí zkontrolovat rozměry výrubního 
průřezu a poloha a kvalita základových spár. O odsou
hlasení stavebním dozorem musí být proveden záznam 
do stavebního deníku.

24.3.4.3

Podmínky pro provádění a kontrolu betonových a žele
zobetonových konstrukcí jsou zásadně určeny ustanove
ními ČSN 73 2400 a ČSN P ENV 206 a kap. 18 TKP.

24.3.4.4

Postup zatěžování bednění nosných kleneb čerstvým 
betonem musí být rovnoměrný.

24.3.4.5

Případné nadvýšení bednících konstrukcí pro nosné 
tunelové klenby je stanoveno v dokumentaci stavby.

24.3.4.6

Při dopravě betonové směsi do bednění musí být učiněna 
opatření proti rozmísení směsi a musí být dodržena její 
požadovaná jakost.

24.3.4.7

Ocelová výztuž tunelových železobetonových kon
strukcí musí být po jejím osazení před betonáží převzata 
stavebním dozorem jak co do umístění, tak co do kvality.
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24.3.4.8

Jednotlivé vrstvy betonu, zhulňované ponornými vibrá
tory, mohou mit maximální tloušťku rovnou 1,25 
násobku délky hrušky vibrátoru.

Príložných vibrátorů lze použít jen pro dosažení dobré
ho vzhledu líce betonu, nc však pro zhutňování větších 
vrstev betonu.

Způsob hutnění musí být jasně předem stanoven zhoto
vitelem a schválen stavebním dozorem.

24.3.4.9

Postup betonáže tunelových konstrukcí je třeba upravit 
tak, aby plocha pracovních spár byla kolmá na směr 
působícího tlaku. U monolitických kleneb jsou plochy 
pracovních spár kolmé ke střednici klenby. Uzávěr 
klenby se betonuje podélně ve směru osy tunelu.

24.3.4.10

Pro betonáž v tunelu musí být počítáno s opatřeními 
proti mrazu a musí být zajištěno správné ošetření hoto
vých betonových konstrukcí. Ošetřování a ochrana 
betonových konstrukcí a spár se provádí podle normy 
ČSN P ENV 206 a kap. 18 TKP.

24.3.4.11

Bednící plocha musí být rovná a těsná, aby v líci beto
nových konstrukcí nevznikaly nerovnosti.

24.3.4.12

Dodatečné úpravy a opravy líce betonových konstrukcí 
musí být odsouhlaseny stavebním dozorem a musí být 
provedeny ihned po odbednění.

24.3.4.13

Po odbednění konstrukcí je nutno ihned upravit jejich 
líc odsekáním výčnělků betonu vniklého do spár bedně
ní. Štěrková hnízda je nutno vysekal až na zdravý beton 

a pečlivě vyplnit a zapěchovat betonem jakosti odpo
vídající betonu konstrukce.

24.3.4.14

Tunelové portály je třeba zvláště pečlivě vzhledově 
upravit.

24.3.4.15

Montované tunelové konstrukce z lubinků nebo dílců se 
provádějí podle dokumentace stavby. Prostorové umístění 
konstrukcí je nutno kontrolovat spolehlivými měřickými 
metodami, a to zejména v rozhodujících místech.

U montovaného ostění se směrové a výškové odchylky 
od projektované osy tunelu vyrovnávají v každém tune
lovém prstenci a jejich hodnoty musí být evidovány.

Správná poloha a tvar každého prstence proměřuje po 
dokončení aktivace každého smontovaného prstence, 
tzn. před montáží dalšího prstence.

24.3.4.16

Při betonáži monolitického ostění je nutno zajistit těsný 
kontakt s lícem výrubu nebo dočasné výstroje. Případné 
volné prostory ve vrcholu klenby (meniskus a pod.) je 
nutno vyplnit injektováním.

24.3.4.17

Monolitické ostění tunelů se buduje z vodostavebného 
betonu nejméně tř. B 20 a vodotěsnosti alespoň V8 
(podle ČSN 73 1209). V ZTKP mohou být předepsány 

podmínky pro kvalitativní parametry betonu podle usta
novení ČSN P ENV 206.

24.3.4.18

Při betonáži ostění do výrubu v horninách mokrých 
nebo silně zvodnělých je nutno zabránit pronikání vody 
do tvrdnoucího betonu ostění.

24.3.4.19

Zvláštní druhy betonáže (lisovaný beton, betonáž do 
vody, oddělená betonáž apod.) se použijí pouze v přípa
dě, že jsou předepsány v dokumentaci stavby.

Pro speciální druhy betonu ostění musí být před jejich 
použitím stanoveny technické podmínky pro provádění, 
zkoušení a přejímání betonu a ostění. Tyto podmínky 
zpracuje zhotovitel a odsouhlasí je se stavebním dozo
rem.

24.3.4.20

Pro provádění a kontrolu betonových konstrukcí raže
ných tunelů platí ustanovení ČSN 73 2400 a ČSN P 

ENV 206 a kap. 18 TKP.

24.3.4.21

Připravenost k betonáži je nutno oznámit stavebnímu 
dozoru, který odsouhlasí výrub před zahájením betonáže.

24.3.4.22

Lhůty pro odbednění betonu ostění či jeho částí stano
vuje realizační dokumentace podle poměrné hodnoty 
pevnosti a použitých hmot i skladby betonové směsi 
stanovené v DZPS.

Lhůty pro odbednění musí být uvedeny v příslušném 
technologickém postupu a odsouhlaseny stavebním 
dozorem.

24.3.4.23

Ucelené části ostění, stanovené v dokumentaci stavby, 
musí být provedeny bez přerušení betonáže. Přitom je 
nutno dodržet polohu a úpravu dilatačních kontrukčních 
a pracovních spár, stanovenou v dokumentaci stavby.
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24.3.5 Stříkaná tunelová ostění.

24.3.5.1

Pro ostění ze stříkaného betonu platí ustanovení 
ČSN 73 2430 a připravovaná ON 73 7506.

24.3.5.2

S tříkaná ostění se nanášejí postupně ve vrstvách, jejichž 
tloušťka je určena zhruba 2-3 násobkem průměru 
největšího zrna použitého kameniva. U stříkaných beto
nů je maximální průměr zrna 30 mm, u torkretů 4 mm.

24.3.5.3

Složení betonové směsi se určí podle dokumentace 
stavby v technologickém postupu.

Ten musí obsahovat:

- množství kameniva na m hotového betonu a na 
jednu záměs,

3 v- množství cementu na m a najednu zames,

- množství přísad v poměru k hmotnosti cementu,

- vodní součinitel betonové směsi a případně tlak 
vody do stříkací pistole,

- údaje o dávkování a jeho sledu, míšení, délce míšení, 
stříkání betonové směsi při daném výrobním zařízení,

- jiné údaje potřebné k dosažení požadovaných 
vlastností betonu.

24.3.5.4

Podklad před nástřikem betonové směsi musí být očištěn 
a opláchnut.

Při nanášení dalších vrstev pláště je třeba omytí vodou 
vždy opakovat.

V odůvodněných případech (např. ve značně prašném 
prostředí, při větším časovém odstupu nanášení jednotli
vých vrstev pláště) může stavební dozor požadovat 
i otryskávání mezivrstev stříkaného pláště.

24.3.5.5

Kamenivo pro stříkaná ostění musí mít nepřetržitou 
křivku zrnitosti.

24.3.5.6

Betonových nebo torkretových směsí odpadlých při stří
kání lze použít pouze na podružné účely.

24.3.5.7

Ocelová výztuž do stříkaných plášťů se osazuje s ohle
dem na její dokumentací předepsané krytí betonem 
(minimálně však 30 mm).

24.3.5.8

Před prováděním nástřiku musí být ocelová výztuž 
připevněna k podkladu způsobem předepsaným v doku
mentaci stavby.

24.3.5.9

Nepřipouští se dodatečné upravování povrchu stří
kaného ostění hlazením nebo ručním nahazováním.

V případě nepřilnutí vrchní vrstvy nástřiku k podkladu 
je nutno defektní vrstvu (či její část) odstranit a po 
očištění a zvlhčení podkladu znovu opatřit nástřikem.

24.3.5.10

Umístění a provoz strojního zařízení pro výrobu a stří
kání betonových směsí v tunelu musí vyhovovat zvlášt
ním hygienickým a bezpečnostním předpisům.

24.3.5.11

Při tuhnutí a tvrdnutí stříkaného betonu nesmí průměrná 
denní teplota prostředí klesnout pod + 5° C.

24.3.5.12

Při tuhnutí a tvrdnutí je nutno beton chránit před vypla
vováním částic proudící vodou nebo před mechanickým 
poškozením a udržovat jej ve vlhkém stavu.

24.3.5.13

Vlhčení betonu je třeba provádět tam, kde je vysoká 
teplota okolních hornin (nad 35°C).

24.3.5.14

S vlhčením je třeba začít ihned, jakmile beton zatvrdne 
tak, že nenastane vyplavování cementu.

24.3.6 Ochrana proti pronikání podzemních 

vod do tunelu

24.3.6.1

Při stanovení kritérií vodotěsnosti tunelů se vychází 
z provozní suchosti, která je podmíněna těmito hledisky:

- ochrana tunelového díla,

- ochrana provozu,

- ochrana při výstavbě.

24.3.6.2

Vodotěsnost tunelů se hodnotí podle tab. 1.

Tabulka 1 - Zatřídění tunelů podle vodotěsnosti.

Třída
x x -1-2Množství prosakující vody (l.den" .m ) 

q - měrný průsak

0 0 - nepozorovatelný

A 1
B 3
C 10

24.3.6.3

Stupeň vodotěsnosti tunelu je udán v dokumentaci 

stavby.
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24.3.6.4

Způsob těsnění i odváděni vody stanoví dokumentace 
stavby.

24.3.6.5

Systém odvodňování, působící pouze po dobu výstavby 
tunelů, se po dokončení prací zruší způsobem stano
veným v dokumentaci stavby.

24.3.6.6

Pokud vodotěsnost monolitického ostění zajišťuje sám 
vodotěsný beton, je nutno dodržet rozsah a postup 
nepřerušené betonáže ucelených částí ostění stanovené 
v dokumentaci stavby.

24.3.6.7

V horninách s puklinovou propustností se zabraňuje průsa
kům ostěním injektáží za jeho rub, prováděnou zpravidla 
ve dvou stupních (injektáž výplňová a těsnící).

24.3.6.8

Výplňovou injektáží musí být vyplněny všechny volné 
prostory za rubem ostění včetně prostorů zajištěných 
i nezajištěných nadvýrubů. Pokud dokumentace stavby 
nestanoví jinak, uvažuje se pevnost malty alespoň 8 
MPa a injekční tlak do 0,5 MPa. Injektážní vrty zpra
vidla zasahují až do horniny za líc výrubu, ale vždy za 
případné pažiny dočasného vystrojení.

24.3.6.9

Těsnící injektáží se dotěsní trhliny pukliny v hornině a v 
cementové výplni za rubem ostění i v betonu ostění. 
Injektuje se do vrtů sahajících do horniny.

24.3.6.10

Při injektáží je nutno sledovat vývoj injekčního tlaku 
a spotřebu injektážní směsi a zabránit nežádoucím 
deformacím v ostění i v horninovém prostředí a nekon
trolovatelným únikům injektážní směsi, zejména její 
proniknutí do stávajících inženýrských sítí a jiných 
podzemních objektů.

24.3.6.11

Použití článků 24.3.6.7 až 24.3.6.10 se týká zejména 
tunelů s montovaným ostěním. Tunely s monolitickým 
ostěním v tomto prostředí se opatří například mezi
lehlou izolací.

24.3.7 Odvodnění

24.3.7.1

Návrh odvodnění, včetně zajištění čerpání při provádění 
tunelu, musí být zpracován v souladu s Vyhláškou 
Českého báňského úřadu ze dne 29.12.1988 (Vyhl. č. 

22/1989 Sb.).

Zařazení stavby tunelu nebo jeho části do kategorie 
s nebezpečím průvalu vod provede Obvodní báňský 
úřad.

24.3.7.2

Způsob a postup odvodňování, včetně čerpání vod při 
výstavbě, stanoví dokumentace stavby zpracovaná 
zhotovitelem. Navržená bezpečnostní opatření musí být 
zahrnuta do technologických postupů.

24.3.7.3

Vodovodní řady a kmenové kanalizační stoky je nutno 
považovat za možný zdroj průvalu.

24.3.7.4

Při navrhování konstrukcí všech objektů odvodnění 
tunelových staveb je nutno vycházet z ustanovení 
ČSN 73 1208 vč. změny a - 5/91.

24.3.7.5

Od počátku ražby až do dokončení tunelu musí být 
zajištěno odvádění všech vod ze všech pracovišť.

24.3.7.6

Při dovrchním ražení musí být odvodňovací stoka zříze
na co nejblíže k čelbě. Tato vzdálenost nesmí překročit 
15 m.

24.3.7.7

Při ražení úpadním je nutno zajistit odčerpávání vody 
z čelby do přečerpávací jímky nebo odvodňovací stoky.

24.3.7.8

Jímky, stoka a dno tunelu se musí upravit tak, aby dno 
tunelu nebo stoky zůstalo pevné po celou dobu výstavby.

24.3.7.9

Je-li hornina ve styku s vodou náchylná k měknutí 
a plastickému přetváření, je třeba líc výrubu neprodleně 
zajistit souvislým těsným pláštěm dočasné či trvalé 
výstroje včetně vybetonování dna.

24.3.7.10

Vodu odváděnou z tunelů je nutno před vypouštěním ze 
stavby zbavit usazenin, ropných produktů a nečistot.

24.3.7.11

Jsou-li v dokumentaci stavby navrženy tunelové svodni- 
ce, je nutno jejich umístění upřesnit podle skutečné 
zavodněnosti tunelu.

Před uzavřením svodnice a jejím definitivním napo
jením do tunelové odvodňovací stoky je nutno prověřit 
její průtočnost.

Při dodatečných nebo kontrolních injektážích v blíz
kosti tunelových svodnic lze předpokládat částečné



nebo úplné narušení jejich funkce. Proto je zapotřebí po 
skončení těchto prací funkci svodnic přezkoušet.

24.3.7.12

Zhotovitel je povinen provádět měření, sledování 
a dokumentaci podle ustanovení Vyhlášky č. 22/1989 
Sb.

24.3.7.13

Způsob odvodnění hotového tunelového díla je součástí 
dokumentace stavby.

24.3.8 Vozovky

24.3.8.1

V zásadě pro vozovky v tunelu platí technické pod
mínky, které jsou stanoveny a podrobně popsány v kap.
6 až 9 TKP.

V případě betonových konstrukcí pod jízdním pásem 
v tunelu platí pro vozovku a izolaci stejné zásady jako 
pro systém mostní vozovky (kap. 21 TKP).

24.3.8.2

V zájmu snížení nároků na osvětlovací soustavu tunelu 
je nutno zajistit co nejsvětlejší obrusnou vrstvu vozovek.

24.3.8.3

V příjezdových úsecích k tunelu má být v okolí portálů 
snížen jas provedením tmavých a nelesklých povrchů 
vozovky.

24.3.9 Větrání

24.3.9.1

Je nutno rozlišit dva způsoby větrání tunelu:

a) větrání při provádění tunelu (stavební větrání),

b) větrání tunelu po jeho uvedení do provozu.

24.3.9.2 

Stavební větrání

24.3.9.2.1

Návrh stavebního větrání (větrní rozvahu) při provádění 
(raženi") tunelu zpracovává zhotovitel v souladu s Vy
hláškou Českého báňského úřadu č. 22/1989b.

24.3.9.2.2

Ražení tunelů se z hlediska větrání považuje za práce 
v prostorách bez výskytu hořlavých plynů, pokud 
Obvodní báňský úřad nerozhodne jinak.

24.3.9.2.3

Zhotovitel musí pro stavbu tunelu určit vedoucího větrá
ní a jeho zástupce.

Vedoucí větrání musí způsobilost pro výkon funkce 
prokázat zkouškou před komisí Obvodního báňského 
úřadu.

24.3.9.3

Větrání tunelu při provozu

24.3.9.3.1

Větrání tunelu při provozu musí zajistit zdravotní ochra
nu, dobrou viditelnost a bezpečnost provozu.

Návrh větrání je součástí dokumentace stavby a musí 
být zpracován v souladu s ustanoveními ON 73 7507.

24.3.9.3.2

Dojde-li v průběhu provádění k odchylkám proti doku
mentaci (např. změna průřezové plochy větracích kaná
lů, změna požadované hladkosti povrchu stěn kanálů 
a pod.), je nutno okamžitě tyto skutečnosti zapsat do 
stavebního deníku a projednat jejich řešení se stavebním 
dozorem.

24.3.10 Osvětlení tunelu

24.3.10.1

Osvětlení tunelu zajišťuje, aby silniční provoz mohl být 
i při specifických podmínkách tunelového prostředí 
veden tunelem pokud možno stejnou rychlostí, stejnou 
dopravní intenzitou a s bezpečností jako na návazných 
úsecích komunikace před a za tunelem.

Návrh osvětlovací soustavy tunelu je stanoven doku
mentací stavby.

24.3.10.2

Při montáži osvětlovací soustavy (kabelové rozvody, 
svítidla apod.) je nutno dodržovat veškeré požadavky 
stanovené v dokumentaci stavby. Jakoukoliv změnu 
oproti dokumentaci je nutno předem projednat se 
stavební dozorem.

24.3.10.3

Jsou-li po instalaci osvětlovacího zařízení prováděny 
v tunelu ještě další dokončující stavební práce, musí se 
zabránit jakémukoliv poškození těchto zařízení. Dojde- 
li k poškození, je nutno okamžitě provést opravu či 
náhradu zařízení a to způsobem, který bude projednán 
se stavebním dozorem. Musí být při tom proveden 
záznam do stavebního deníku.

24.3.11 Vybavení tunelu

24.3.11.1

Vybavení tunelu (osvětlení, větrání, dorozumívací zaří
zení - skříně SOS, rozhlasové zařízení, televizní zaří
zení, anténní zařízení, dále požární signalizace, požární 
zabezpečení, řízení silničního provozu signalizací, auto
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matické závory) a centrální řídící systém tunelu jsou 
určeny dokumentací podle ustanovení ON 73 7507.

V dokumentaci stavby je stanoveno i přesné určení 
druhu zařízení, počet, umístění, způsob řízení apod., 
a zároveň potřebné stavební úpravy pro toto techno
logické vybavení.

24.3.11.2

Pokud jsou ocelové prvky konstrukčních částí tunelu 
ohroženy bludnými elektrickými proudy, je nutno 
provést požadovaný stupeň ochrany proti jejich účin
kům a to podle ČSN 73 7501 (čl.192, odst.e).

24.3.11.3

Zhotovitel provede potřebné stavební úpravy v rozsahu 
a kvalitě určené v dokumentaci stavby.

24.3.12 Dopravní značky _

24.3.12.1

Řízení silničního provozu v tunelu je zabezpečeno svě
telným signalizačním zařízením, měnitelnými doprav
ními značkami a pevným dopravním značením.

Rozmístění, počet a druh signalizačního zařízení, způ
sob umístění apod. je určen dokumentací stavby v rámci 
technologického vybavení tunelu, a to v souladu s usta
noveními ON 73 7507.

24.3.12.2

Stavební úpravy pro montáž uvedeného zařízení se 
provádějí podle dokumentace stavby.

24.3.12.3

Instalované zařízení je nutno chránit před poškozením 
do doby otevření provozu v tunelu, zejména budou-li 
v té době ještě prováděny stavební práce v tunelu.

24.3.12.4

Dojde-li k poškození již instalovaného zařízení, je nutno 
poškozené zařízení okamžitě nahradit novým a učinit 
o tom zápis do stavebního deníku.

24.4. DODÁVKA,SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

24.4.1

Metodika průkazních zkoušek materiálů a konstrukcí 
tunelů je stanovena příslušnými technickými normami, 
případně technickými podmínkami jednotlivých techno
logií odsouhlasených stavebním dozorem.

24.4.2

Průkazní zkoušky se při provádění tunelů vztahují na 
všechny druhy konstrukcí trvalého vystrojení. Je nutno 
je provádět u monolitických konstrukcí z prostého nebo

železového betonu, u stříkaných ostění, spárovacích 
a injektážních směsí.

24.4.3

Před zahájením betonážních prací musí být průkazními 
zkouškami prokázány vlastnosti betonové směsi a beto
nu s ohledem na použitou technologii a použité mate
riály. S provedením průkazních zkoušek se stanoví 
i podmínky pro zkoušky kontrolní (viz kap.18 TKP).

24.4.4

Průkazní zkoušky betonu:

- před zahájením výroby betonové směsi se musí 
průkazními zkouškami prokázat, že z uvažovaných 
složek betonu lze při navržené technologii vyrábět 
beton požadovaného druhu a třídy,

- při průkazních zkouškách se musí určit složení beto
nové směsi včetně optimálních dávek přísad,

- průkazní zkoušky se provádějí podle ustanovení 
norem ČSN P ENV 206 a ČSN 73 2400.

Podrobnosti jsou uvedeny v kap. 18 TKP.

24.4.5

Provádění a kontrola betonových konstrukcí tunelů se řídí 
ČSN 73 2400, u předpjatých konstrukcí ČSN 73 2401. 

Tunelová konstrukce se zařazuje do skupiny C, pokud není 
v dokumentaci stavby stanoveno jinak.

24.4.6

Při svorníkové výstroji se musí průkazní zkoušky 
svorníků provádět v četnosti 3 kusy v jedné lokalitě 
stejných geotechnických vlastností horniny. Pokud se 
tyto vlastnosti horniny v průběhu provádění prací 
změní, je nutno provést nové průkazní zkoušky. 
Průkazní zkoušky svorníků se provádějí až do jejich 
vytržení.

24.4.7

Výztužné oceli musejí být dodány s hutním atestem. 
V případě, že vznikne pochybnost o jakosti materiálu, 
musíbýt provedeny průkazní zkoušky podle ČSN 73 2400.

24.4.8

Skladování materiálů, stavebních dílců, zařízení apod. 
je určeno příslušnými ČSN, ON nebo technickými 

podmínkami výrobců.

24.4.9

Způsob dodávky je určen smlouvou o dílo mezi zhoto
vitelem a objednatelem a dodacími podmínkami.
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24.5 ODEBÍRANÍ VZORKU
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

24.5.1

Metodika kontrolních zkoušek materiálů a konstrukcí 
tunelů je stanovena příslušnými technickými normami, 
případně technickými podmínkami jednotlivých techno
logií.

24.5.2

Kontrolní zkoušky se při provádění tunelů vztahují na 
všechny druhy konstrukcí trvalého vystrojení. Je nutno 
je provádět u monolitických konstrukcí z prostého nebo 
železového betonu, u stříkaných ostání, spárovacích 
a injektážních směsí.

24.5.3

U všech druhů tunelových konstrukcí se musí provádět 
zkoušky pevnosti betonu v tlaku, u pružných tenkosten
ných ostění se statickou funkcí navíc i zkoušky pevnosti 
v tahu za ohybu a ve smyku. U těsnících materiálů (stří
kané pláště, injektážní a spárovací hmoty) se požadují 
zkoušky vodotěsnosti, případně i namrzavosti.

24.5.4

Kontrolní zkoušky jakosti betonové směsi a čerstvého 
betonu, kontrolní zkoušky jakosti betonu, kontrolní 
zkoušky ocelové výztuže do betonu, kontrola bednění 
a uložení výztuže se provádějí podle ustanovení ČSN P 
ENV 206 a ČSN 73 2400 (viz kap. 18 TKP).

24.5.5

Výsledky všech zkoušek a kontrol přehledně eviduje 
a shromažďuje zhotovitel tak, aby je mohl před přejí
macím řízením předat stavebnímu dozoru.

24.5.6

Tvar a rozměry konstrukcí je třeba kontrolovat jak z hle
diska statické funkce, tak ve vztahu k průřezu stavby 
příslušného tunelu.

Tunely je nutno proměřit před zahájením provádění 

vozovek.

Rozsah a způsob kontrol dodržení tvaru (průřezu stavby 
a průjezdného profilu) jc stanoven v dokumentaci 
stavby nebo v ZTKP.

24.5.7

U stavebních konstrukcí tunelů, které jsou zatěžovány 
jako mostní konstrukce drážní nebo pozemní komu
nikací, se provádějí zatěžovací zkoušky podle usta
novení ČSN 73 6209.

24.5.8

Druh, způsob a četnost kontrolních zkoušek u stří
kaného betonu se provádí podle tabulky č.2, přičemž 
zkoušky zajišťuje provozovatel zařízení stříkaného 
betonu.

Tabulka č.2

Druh
zkoušky

Četnost
vzorků

Odběr Provádí ČSN

vodotěsnost 2000 m2 osádka 
a obsluha

příslušná
laboratoř

73 1321x) 

73 1311

pevnost 
v tlaku

500 m2 dtto dtto
73 1317
73 1311

pevnost 
v tahu za 

ohybu

500 m2 dtto dtto
73 1318
73 1311

záměsová
voda

při změně 
vody

dtto dtto 73 2028

V případě návrhu a kontroly jakosti betonu podle ČSN P ENV 206 

se zkouška vodotěsnosti provádí podle obdobné normy ISO.

O vykonání zkoušek a jejich výsledcích se provádějí 
záznamy do stavebních deníků nebo jednotlivých proto
kolů.

Správnost funkce zařízení na výrobu stříkaného betonu 
se musí kontrolovat nejméně jednou za den.

Beton výstroje a ostění ze stříkaného betonu se hodnotí 
podle ČSN 73 2404.

Kontrola rozmění výstroje a ostění ze stříkaného betonu 
se provádí v průběhu prací měřením podle požadavků 
dokumentace, vždy od nejvýše vyčnívajícího místa 
horniny. Po skončení stříkání se na vyžádání stavebního 
dozoru provede kontrola jádrovým vrtem v jím určeném 
místě. Povolená odchylka od stanovené tloušťky je 
stanovena dokumentací stavby podle ON 44 4405.

24.5.9

Kontrolní zkoušky jakosti injekčních směsí se provádějí 
v četnosti 1 zkouška na každých i započatých 25 tu 
injekční směsi výplňové injektáže a na každých 10 m‘ 
injekční směsi těsnící nebo kontrolní injektáže, pokud 
dokumentace nestanoví jinak.

24.5.10

Kontrolní zkoušky jakosti spárovacích směsí se provádějí 
v četnosti 1 zkouška na každých i započatých 350 rn 
zaspárované plochy, pokud dokumentace stavby nestanoví 
jinak.

24.5.11

O provádění kontrolních zkoušek a jejich výsledcích 
musí být vedena kniha protokolů, do níž se zazna-
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menávají údaje o odberu vzorku a o druhu a rozsahu 
zkoušek. Výsledky zkoušek se průběžně zaznamenávají 
do stavebního deníku.

24.5.12

Kontrolní zkoušky svorníků se provádějí v počtu 20 % 
z celkového množství osazených svorníků, přičemž 
zkoušené svorníky musí být rovnoměrně rozloženy po 
kotvené ploše. Za každý nevyhovující svorník musí být 
osazen svorník náhradní a počet kontrolních zkoušek se 
zvětšuje o dvě další. Tahová hodnota pro zkoušení 
svorníků je určena dokumentací stavby.

O provádění svorníkové výstroje je nutno vést záznamy 
doložené schematickým příčným řezem a pohledem na 
kotvenou plochu s označením jednotlivých svorníků. 
Záznam musí obsahovat:

- označení, průměr a délku vrtu,

- druh svorníku,

- spotřebu injekční směsi u injektovaných svorníků,

- velikost případného předepnutí svorníků,

- označení kontrolovaných svorníků,

- výsledky kontrolních zkoušek svorníků.

Kvalita ocelového materiálu kotev musí být doložena 
hutním atestem.

24.5.13

Co se týče kontroly účinnosti injeklážních prací, je 
dodavatel povinen pro kontrolu utěsnění horniny 
provést alespoň tlakovou vodní zkoušku, a to na 
každých 1000 mz plochy ostění.

24.5.14

Postupy kontroly jakosti betonu se řídí ustanoveními 
ČSN P ENV 206 a kap. 18 TKP.

Kontrolou jakosti se rozumí kombinace činností a roz
hodnutí v souladu se specifikacemi k získání jistoty, že 
specifikované požadavky jsou splněny. Kontrola jakosti 
sestává ze dvou odlišných, ale vzájemně propojených 
činností, jmenovitě kontroly výroby a kontroly shody.

24.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

24.6.1

Pokud není v dokumentaci stavby, v předpisech výrobců 
nebo v ustanoveních těchto TKP nebo ZTKP stanoveno 
jinak, platí pro přípustné odchylky ustanovení ČSN 73 0210-1, 

73 0225,73 0280,73 0275. V ZTKP .se stanoví třída přesnosti.

24.6.2

Pokud vzniknou pochybnosti o přípustných odchylkách 
předepsaných dokumentací stavby, musí být: odchylky 
předem odsouhlaseny stavebním dozorem a zapsány do 
stavebního deníku.

24.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

24.7.1

Betonáž za zvláštních klimatických podmínek (beto
nování za nízkých a záporných teplot nebo betonování 
v horkém a suchém prostředí") a ošetřování betonu 
v těchto podmínkách se řídí ustanoveními ČSN 73 2400, 
ČSN P ENV 206 a kap. 18 TKP.

24.7.2

Během betonáže musí být mimo jiné provedena kontro
la:

- speciálních opatření v případě betonáže v zimním 
nebo v horkém období,

- speciálních opatření při extrémních povětrnostních 
podmínkách( např. průtrž mračen).

Návrh speciálních opatření zpracovává zhotovitel a schva
luje stavební dozor.

24.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

24.8.1

Odsouhlasení a převzetí prací mezi zhotovitelem 
a stavebním dozorem se řídí příslušnými ustanoveními 
Všeobecných dodacích podmínek staveb PK a Zvláštních 
dodacích podmínek stavby.

Týká se všech druhů dodávek v období realizace stavby, 
tedy dodávek stavebních prací, stavební části stavby, 
strojů, zařízení nebo konstrukcí a montáže.

Podrobnosti, co se týče předání díla, jsou uvedeny ve 
smlouvě o dílo mezi objednatelem (investorem) a zho
tovitelem.

24.8.2

Obecnejšou požadavky na odsouhlasení a převzetí prací 
popsány v kap. 1 TKP - Všeobecně.

24.8.3

Vzhledem ke zvláštnímu charakteru tunelových staveb 
je zhotovitel povinen v případech dohodnutých ve 
smlouvě o dílo vyzvat stavební dozor k odsouhlasení 
prací, které při dalším postupu prací budou zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými.

Zápis o výsledku odsouhlasení stavebních prací, které 
budou zakryty, zapíše stavební dozor ihned po jejím 
ukončení spolu s kótovanými náčrtky těchto prací do 
stavebního deníku.

Stavební dozor je povinen u vybraných zhotovovacích 
prací uvedených v ZTKP zajistit též posouzení nebo 
stanovisko nezávislou kontrolou nebo budoucím uživa
telem (správcem).
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Zápisy o odsouhlasení prací a konstrukcí zakrytých 
v průběhu prací připraví zhotovitel v rámci své přípravy 
k převzetí prací nebo stavby.

24.8.4

Vzhledem k tomu, že provádění tunelu podléhá státní
mu odbornému dohledu báňské správy, připraví zhoto
vitel k přejímacímu řízení i zápisy a osvědčení státního 
odborného dohledu.

24.8.5

Vzhledem k důležitosti centrálního řídícího systému 
tunelu, větrání, osvětlení a dalšího technologického 
vybavení pro bezpečný provoz hotového díla, musí být 
součástí dodávky souborů strojů a zařízení též kom
plexní vyzkoušení, jímž zhotovitel prokáže kvalitní do
dávku schopnou zkušebního provozu.

Komplexní zkoušky včetně revizních zpráv, jejich 
rozsah a náplň je uvedena v soupisu prací v souladu 
s dokumentací stavby, kde jsou současně dohodnuty též 
ostatní podmínky, za kterých se bude komplexní zkouš
ka provádět.

Zápisem o provedeném komplexním vyzkoušení včetně 
revizních zpráv, který shrnuje veškeré technické údaje 
o smontovaném zařízení, musí zhotovitel prokázat:

- úspěšné individuální vyzkoušení jednotlivých smonto
vaných strojů a zařízení, kterým se zjišťuje kvalita 
jejich smontování a funkce,

- kvalitu a schopnost vzájemné vazby všech strojů 
a zařízení v souboru.

24.8.6

Kontrola a převzetí hotových betonových konstrukcí se 
řídí ustanoveními ČSN 73 2400.

24.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

24.9.1

U ražených tunelů se v průběhu výstavby a po jejím 
dokončení až do ustálení měří:

- přetvoření ostění, případně i jeho zatížení,

- u tunelů s nízkým nadložím i přetvoření povrchu 
území nad tunelem a to zejména tehdy, je-li na 
povrchu zástavba,

- v obtížných geologických podmínkách a na loka
litách s významnou zástavbou i přetvoření horni
nového prostředí v okolí ostění, v nadloží i na 
povrchu území.

Způsob měření a rozmístění měřicích zařízení je určen 
v dokumentaci stavby.

24.9.2

Objednatel je povinen zajistit inventarizaci zástavby na 
povrchu a v nadloží tunelu, ve které je dokumentován 
stavební stav jednotlivých objektů před začátkem raže
ní. Tato inventarizace slouží jako podklad pro určení 
mezních hodnot přetvoření, pro návrh opatření na ochra
nu objektů proti účinkům tunelování a pro sledování 
účinků tunelování na zástavbu při ražení tunelu a po 
něm.

24.9.3

Mezní hodnoty přetvoření horninového masivu určuje 
zhotovitel na základě inženýrsko-geologického průzku
mu a používané technologie ražení.

24.9.4

Pro stanovení mezních hodnot přetvoření povrchu 
území lze použít mezních hodnot průměrného sedání 
a nerovnoměrného sedání pro případ rychlé konsolidace 
základové půdy podle ČSN 73 1001. Prokáže-li se, že 

objekt bez narušení spolehlivosti snese větší poklesy, 
určí zhotovitel po dohodě s objednatelem mezní hodno
ty přetvoření individuálně podle stavu objektu a jeho 
konstrukce.

Tyto mezní hodnoty přetvoření povrchu území je povo
leno překročit, uvažuje-li se v dokumentaci stavby se 
vznikem škod na objektech a navrhnou se účinná opatře
ní na zabezpečení stability ohrožených objektů, zmenše
ní škod na těchto objektech a jejich dodatečné odstranění.

24.10 EKOLOGIE

Při provádění stavebních prací je třeba dbát pokynů 
a ustanovení uvedených v kap. 1 TKP - Všeobecně, 
čl. 1.10.

24.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

24.11.1 Seznam souvisejících norem

ČSN 36 0411 - 1984, Osvětlení silnic a dálnic 

(1.10.85)
- změna 1 (3/92)

ON 44 4405 - 1980, Banská výztuž zo striekaného 
betonu (1.4.1981)

ČSN 72 3000 - 1986, Výroba a kontrola betonových 
stavebních dílců. Společná usta
novení (1.2.1987)

ČSN 73 0037 - 1990, Zemní tlak na stavební 
konstrukce (1.1.1992)

ČSN 73 0210-1 - 1992, Geometrická přesnost ve
výstavbě. Podmínky provádění. 
Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0220 - 1985, Přesnost geometrických para
metrů ve výstavbě. Navrhování 
přesnosti stavebních objektů
(1.10.1986)
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ČSN 73 0225 - 1986, Přesnost geometrických para
metrů ve výstavbě. Funkční 
odchylky pozemních staveb
(1.8.1987)

ČSN 73 0275 - 1985, Přesnost geometrických para
metrů ve výstavbě. Kontrolní 
měření liniových stavebních 
objektů (1.5.1986)

- změna a (1.4.1991)
ČSN 73 0280 - 1986, Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti rozměrů a tvaru 
stavebních dílců (1.10.1987)

ON 73 0606 - 1986, Hydroizolace staveb. Izolace 
asfaltové. Navrhování a prová
dění (1.1.1988)

ON 73 0607 - 1986, Hydroizolace staveb. Izolace z 
měkčeného polyvinylchloridu a 
pryží. Navrhování a provádění
(1.1.1988)

ČSN 73 0802 - 1975, Požární bezpečnost staveb.

Společná ustanovení (1.4.1977)
- změna c (1.4.1981)
- změna d (1.8.1986)

ČSN 73 0875 - 1991, Požární bezpečnost staveb.

Navrhování elektrické požární 
signalizace (1.3.1992)

ČSN 73 1001 - 1987, Zakládání staveb. Základová 

půda pod plošnými základy
(1.10.1987)

ON 73 1008 - 1978, Predpäté kotvy v horninách
(1.5.1980)

-změna a (1.2.1985)
ČSN 73 1208 - 1986, Navrhování betonových

kostrukcí vodohospodářských 
objektů (1.1.1988)

- změna a (1.5.1991)
ČSN 73 1209 - 1985, Vodostavebný beton (1.12.1986)

- změna a (1.5.1990)
- změna b (1.10.1990)
- změna 3 (12/92)

ČSN 73 1215 - 1983, Betonové konštrukcie. Klasi

fikácia agresívnych prostredí 
(1.1.1984)

ČSN ISO 9690 Klasifikace podmínek agresivního

prostředí působícího na beton a 
železobetonové konstrukce

ČSN 73 1311 - 1986, Zkoušení betonové směsi a beto

nu. Společná ustanovení
(1.7.1987)

ČSN 73 1317 - 1986, Stanovení pevnosti betonu 

v tlaku (1.7.1987)
ČSN 73 1318 - 1986, Stanovení pevnosti betonu 

v tahu (1.7.1987)
ČSN 73 1321 - 1987, Stanovení vodotěsnosti betonu

(1.10.1988)
ČSN 73 2028 - 1962, Voda pro výrobu betonu 

(1.4.1963)
- změna a (1.9.1982)

ČSN 73 2030 - 1977, Zatěžovací zkoušky stavebních 
konstrukcí. Společná ustanovení 
(1.9.1979)

- změna a (1.1.1988)
ČSN 73 2031 - 1985, Zkoušení stavebních objektů, 

konstrukcí a dílců. Společná 
ustanovení (1.7.1986)

ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola beto
nových konstrukcí (1.1.1989)

- změna a (1.1.1988)
- změna b (1.10.1989)
- změna c (1.4.1991)
- změna 4 (11/92)

ČSN 73 2401 - 1986, Provádění a kontrola konstrukcí 
z předpjatého betonu (1.1.1989)

- změna a (1.1.1988)
ČSN 73 2404 - 1987, Statistické metody hodnocení 

betonu (1.10.1988)
ČSN 73 2430 - 1989, Provádění a kontrola konstrukcí 

ze stříkaného betonu (1.11.1990)
ČSN 73 2601 - 1988, Provádění ocelových konstrukcí 

(1.7.1989)
- změna a (1.10.1990)

ČSN 73 2611 - 1978, Úchylky rozměrů a tvarů ocelo

vých konstrukcí (1.3.1981)
- změna a (1.2.1982)
- změna b (1.4.1988)

ON 73 2615 - 1978, Ocelové konstrukce. Směrnice 
pro kotvení ocelových 
konstrukcí (1.3.1980)

- změna a (1.3.1981)
ČSN 73 3040 - 1988, Geotextílie ve stavebných

konštrukciách. Základné usta
novenia (návrh)

ČSN 73 3050 - 1986, Zemné práce. Všeobecné usta

novenia (1.9.1987)
- změna a (1.5.1991)

ČSN 73 6005 - 1985, Prostorová úprava vedení 

technického vybavení
(1.11.1986)

- změna a (1.7.1988)
- změna b (1.9.1990)
-změna3 (1.1.1992)
-změna4 (1.11.1992)

ČSN 73 6101 - 1985, Projektování silnic a dálnic

(1.7.1986)
- změna a (1.10.1988)

ON 73 6130 - 1989, Dláždené kryty vozoviek a 
dopravných plôch (1.3.1991)

ON 73 6136 - 1974, Provádění vibrocemových vozo
vek (1.11.1976)

- změna a (1.5.1985)
ČSN 73 6149 - 1991, Asfaltový betón na kryty vozo

viek (1.5.1992)
ČSN 73 6150 - 1974, Litý asfalt pro vozovky a 

zpevnění (1.6.1975)
-změna a (1.3.1978)
- změna b (1.4.1978)
- změna c (1.1.1988)
- změna 4 (1.9.1992)
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ČSN 73 6171 - 1989, Stavba cementobetónových 
krytov vozoviek (1.1.1991)

- změna 1 (9/92)
ČSN 73 6201 - 1978, Projektování a prostorové uspo

řádání mostních objektů
(1.3.1980)

- změna a (1.2.1987)
ČSN 73 6209 - 1979, Zatěžovací zkoušky mostů

(1.7.1980)
- změna a (1.6.1990)

ČSN 73 6701 - 1984, Stokové siete a kanalizačné 
prípojky (1.5.1984)

- změna a (1.3.1989)
ČSN 73 6713 - 1981, Dažďové vpusti (1.10.1982)
ČSN 73 6714 - 1981, Tvary a rozmery stôk 

(1.10.1982)
ČSN 73 8101 - 1981, Lešení. Společná ustanovení 

(1.3.1983)
- změna a (1.7.1986)

ČSN 73 7501 - 1979, Navrhovanie konštrukcií raze
ných tunelových objektov. 
Spoločné ustanovenia (v revizi)
(1.10.1980)

ČSN 73 7505 - 1987, Kolektory a technické chodby 
pre združené trasy podzemných 
vedení (v revizi) (1.8.1988)

ON 73 7506 Ostění dopravních tunelů ze stří
kaného betonu (připravuje se) 

ON 73 7507 - 1987, Projektování tunelů na 
silničních komunikacích
(1.1.1987) (připravena revize na 
CSN)

ON 73 7508 - 1983, Projektování a provádění
železničních tunelů (1.3.1985) 

ČSN P ENV 206 - 1992, Beton. Vlastnosti, výroba, 
ukládání a kritéria hodnocení 

ON 74 2861 - 1979, Podzemné steny (1.1.1980)

24.11.2 Seznam souvisejících předpisů

Zákon č. 135/1961 Sb. o pozemních komunikacích 
(silniční zákon) - úplné znění 
vyhlášeno pod č.55/1984 Sb.

Zákon ČNR č. 61/88 Sb. o hornické činnosti, výbušni
nách a o státní banské správě ze 
dne 21.dubna 1988 ve znění 
pozdějších předpisů

Vyhláška č. 22/89 Sb. Českého báňského úřadu z
29.12.88 o bezpečnosti a ochra
ně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při hornické činnosti a 
při činnosti prováděné 
hornickým způsobem v podzemí 

Vyhláška č. 26/89 Sb. Českého báňského úřadu z 
29.12.1988 o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při 
hornické činnosti a při činnosti 
prováděné hornickým způso
bem na povrchu 

Zákon č. 513/1991 - Obchodní zákoník 
Vyhláška MZd ČSR č. 13/1977 o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a 
vibrací

Směrnice MZd ČSR č. 41/1977 Sb. Hygienické 
předpisy, nejvyšší přípustné 
hodnoty hluku a vibrací 

Směrnice MZd ČSR č. 58/1981 Sb. Hygienické
předpisy, o zásadních hygie
nických požadavcích, o 
nejvyšších přípustných 
koncentracích nejzávažnějších 
škodlivin ovzduší a o hodnocení 
stupně jeho znečištění

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komu
nikací, 1/12 - 92

TP Vzorové listy dálnic - D5 Dálniční tunely 
Typizačná smernica „Katalog vozoviek miestných 

komunikácií“ (MVČSR-SD, 

MVSSR-SD, 1987)
Typizačná smernica „Katalog tuhých a netuhých vozo

viek pozemných komunikácií“ 
(MVCSR-SD, MNSSR-SD, 1984) 

Vzorové listy veřejného osvětlení - Tesla Holešovice
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