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24A STAVEBNÍ ČÁST

24A.1 ÚVOD

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

Technické kvalitativní podmínky jsou souborem poža
davků objednatele stavby na provedení, kontrolu a pře
vzetí prací, výkonů a dodávek. Stanovují kvalitativní 
požadavky na materiál a zhotovovací práce. Požadavky 
definované a uvedené v TKP jsou závazné rovněž pro 
zhotovitele realizační dokumentace stavby.

Součástí každé tunelové stavby je také technologické 
vybavení. Proto kapitola 24 Tunely TKP je rozdělena na 
dvě části:

Část A - stavební část

Část B - technologické vybavení tunelů

Zeměměřičská činnost při výstavbě tunelů se obecně 
řídí pokyny, které jsou uvedeny v kap. 1 TKP - Všeobec
ně čl. 1.6.4 a doplněny v textu této kapitoly. Případné 
další požadavky jsou uvedeny v ZTKP.

Přesnost vytyčování a geometrická přesnost staveb PK 
bude od 1.1.2000 uvedena v příloze č. 9 kap. 1 TKP - 
Všeobecně.

24A.1.1 Všeobecně
Skladba a rozsah TKP jsou stanoveny tak, aby zde uve
dené druhy prací zahrnovaly rozhodující většinu prací 
při provádění tunelů. V případech, kdy

- jsou požadovány jiné práce než práce obsažené v této 
kapitole TKP,

- charakter staveniště se odchyluje od charakteru před
pokládaného v TKP,

- je potřebné změnit (zpřesnit) nebo doplnit ustanovení 
TKP,

- se jedná o ojedinělé technické řešení stavby,

jsou požadavky objednatele uvedeny ve „Zvláštních 
technických kvalitativních podmínkách stavby“ (dále 
jen ZTKP), jejichž ustanovení pak budou na dané stavbě 
TKP nadřazena. Odchylná ustanovení však nesmějí být 
v rozporu s těmi ustanoveními TKP, kterými byla od
chylná úprava zakázána nebo z nichž vyplývá, že od
chylku nelze z technických nebo jiných důvodů provést.

Pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů určuje kap. 1 
TKP, čl. 1.1.1 Definice TKP.

24A.1.2 Rozsah kapitoly
Tato část A kapitoly 24 TKP obsahuje požadavky na 
provádění stavební části tunelů pozemních komunikací 
nově budovaných, stávajících opravovaných nebo re
konstruovaných, a to ražením i hloubením. Dále platí 
pro provádění tunelových portálů, galerií, pomocných 
podzemních objektů, včetně štol, šachet a výdechů.

Charakter tunelových staveb, především ražených, se 
zásadně odlišuje od charakteru ostatních stavebních

konstrukcí staveb pozemních komunikací. Vzájemné 
spolupůsobení tunelového díla s horninovým masivem 
jej obklopujícím, proměnné vlastnosti horninového ma
sivu nejen u různých staveb, ale i ujedná stavby v trase 
tunelu, nutnost přizpůsobit stavební postupy a technolo
gie daným proměnným podmínkám horninového pros
tředí, 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 tech
nické kvalitativní podmínky do těch podrobností jako je 
tomu u ostatních staveb. Pro většinu tunelových staveb 
musí být vypracovány ZTKP.

Požadavky na dílo zpřesňuje RDS, která musí navrhnout 
konstrukci staticky a mechanicky odolnou. RDS musí 
být zpracována tak, aby podle ní bylo možno zhotovova
cí práce bezchybně a jednoznačně provést.

24A.1.3 Odborná způsobilost
Zhotovitel a jeho podzhotovitelé mohou provádět sta
vební práce na tunelech PK, je-li podle obchodního rej
stříku tato činnost předmětem jejich podnikání a mají-li 
platná oprávnění a doklady pro provádění příslušných 
zhotovovacích prací (živnostenské listy, autorizace). 
Zhotovitel, případně podzhotovitel musí prokázat způ
sobilost k zajištění jakosti prací certifikátem systému ja
kosti podle MP RSJ-PK oblast 2.2.2 provádění 
silničních a stavebních prací č.j. 23614/96-230, ve znění 
změny č.j. 26236/97-120, č.j. 29 693/98-120 a poz
dějších změn.

Práce mohou být prováděny pouze zhotovitelem, jehož 
předmětem podnikání jsou práce prováděné hornickým 
způsobem a jejichž provádění spadá pod působnost zá
kona č. 61/1988 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 15/1995 Sb.

K činnosti prováděné hornickým způsobem musí být 
oprávnění vydané příslušným obvodním báňským úřa
dem, v jehož obvodu má právnická nebo fyzická osoba 
sídlo.

Zhotovitel je povinen prokázat, že disponuje potřebným 
počtem pracovníků předepsané kvalifikace a potřebným 
technicky způsobilým strojním a dalším vybavením. 
Zkušenost s prováděním prací podle této kapitoly TKP 
prokazuje zhotovitel také referenčním listem provede
ných prací stejného nebo podobného zaměření. Zhoto
vitel je povinen prokázat též způsobilost zkušeben, 
kontrolního systému a dalších činností, které mohou 
ovlivnit jakost prací.

Pracovníci zhotovitele nebo podzhotovitele, realizující 
příslušné zhotovovací práce, musí mít potřebnou kvali
fikaci pro jednotlivé technické a dělnické profese a musí 
být vedeni odborným pracovníkem. Vzdělání, praxi 
v oboru, školení, případně autorizaci pracovníků rozho
dujících profesí je zhotovitel povinen na požádání 
správci stavby doložit.

Pro stavbu zpracuje zhotovitel plán jakosti obsahující 
zejména technologické postupy ražeb, postupy výroby
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a dopravy materiálů a směsí, provádění izolatérských 
prací, ošetření betonových obezdívek a všech druhů 
spár, konkretizované na podmínky stavby. Plán jakosti 
musí také obsahovat kontrolní a zkušební plán.

Izolatérské práce může provádět pouze zhotovitel / podzho- 
tovitel, který má mimo jiné certifikát systému jakosti pro 
provádění izolatérských prací (viz kap. 1 TKP, čl. 1.4.1).

24A.1.4 Základní ustanovení
Při provádění tunelové stavby je nutno, mimo jiné, ze
jména dodržovat ustanovení:

- Vyhlášky Českého báňského úřadu č. 55/1996 Sb., 
o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochraně zdra
ví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prová
děné hornickým způsobem pod zemí,

- Vyhlášky ČBÚ a ČÚBP č. 324/1990 Sb., o bezpeč

nosti práce a technických zařízeních při stavebních 
pracích, ve znění vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb.

24A.2 POPIS A KVALITA VÝROBKŮ

24A.2.1 Základní požadavky
Prověřování vlastností výrobků pro stavby stanoví zá
kon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel stavby tunelu musí pro stavbu použít jen sta
vební výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 
dobu předpokládané životnosti tunelu byla zaručena po
žadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bez
pečnost, bezpečnost při užívání atd., viz kap.l TKP.

24A.2.2 Výrobky
Zhotovitel musí předem doložit objednateli/správci 
stavby jakost použitých výrobků ve smyslu zákona 
č. 22/1997 Sb.:

- u stanovených výrobků podle nařízení vlády 
č. 178/1997 Sb. ujištěním o vydaném prohlášení 
o shodě,

- u výrobků, které nejsou stanovenými výrobky (podle 
nařízení vlády č. 178/1997 Sb.) prohlášením shody 
podle MP RSJ-PK oblast 2.3.2 ostatní výrobky.

U všech výrobků musí být přiložen i protokol o prove
dených zkouškách s jejich výsledky a posouzením 
splnění kvalitativních parametrů podle příslušných 
ČSN, TP, podnikových předpisů výrobců a TKP. Dále 

musí zhotovitel doložit doklady o splnění zvýšených 
a dalších technických požadavků dle ČSN, TP aZTKP.

Výrobky musí být doloženy také z hlediska požadavků 
ekologické nezávadnosti.

Každá ucelená dodávka kameniva, pojivá, výztuže, pří
sad apod. musí být doložena dodacím listem od výrobce, 
obsahujícím zejména datum, název a adresu výrob
ce/dovozce, název a adresu odběratele, místo určení do
dávky, určení druhu a jakostní třídy, hmotnost dodávky 
a potvrzení zaručené jakosti, že odpovídá prohlášení 
o shodě a protokolům s výsledky zkoušek ajejich posou
zení (ujištění o shodě). Dodací list musí být podepsán

odpovědným pracovníkem výrobny a předložen objed
nateli/správci stavby.

Na dodacím listě každé dílčí dodávky (auto, vagón 
apod.) musí výrobce potvrdit zejména hmotnost, druh 
a jakostní třídu.

Zhotovitel je povinen dodací listy archivovat a vlastnos
ti kameniva, pojiv, přísad, injekčních směsí a dalších vý
robků sám ověřovat.

Objednatel může stanovit zvýšené nebo další požadav
ky na stavební výrobky v ZTKP.

24A.2.3 Změna materiálu
Jakákoliv změna materiálů nebo jejich požadovaných 
vlastností předepsaných dokumentací musí být schvále
na objednatelem/správcem stavby. O změnách musí být 
učiněn zápis do stavebního deníku.

24A.2.4 Požadavek nehořlavosti
Pro tunelové stavby (zejména pro trvalou výstroj tunelu) 
se používá nehořlavých materiálů, které splňují požada
vek nehořlavosti ČSN 73 08 23.

24A.2.5 Stříkaný beton a jeho složky
Všechny složky pro výrobu stříkaného betonu musí spl
ňovat především ČSN 732430 - 1989 a ustanovení pří
slušných norem.

Cement, kamenivo, přísady a příměsi do stříkaného be
tonu i vlastní stříkaný beton musí být dodávány s prohlá
šením o shodě včetně protokolů s výsledky zkoušek 
ajejich hodnocení.

24A.2.6 Výztuže stříkaného betonu
Je-li dokumentací stavby předepsáno použití výztuže 
(pruty, sítě, drátky), musí výztuž splňovat požadavky 
především ČSN 732430 - 1989 (neplatí pro stříkaný 
drátkobeton a stříkaný lehký beton) a příslušných tech
nických norem. Výztuž je navržena v DZS a upřesněna 
v RDS; může být ocelová nebo umělohmotná.

Zabudovat do konstrukce výztuž dodanou bez prohláše
ní o shodě, protokolů s výsledky zkoušek ajejich hodno
cení je zakázáno.

24A.2.7 Mezilehlá izolace
Izolační fólie budou dodávány od výrobce s prohláše
ním o shodě, protokolem o výsledcích zkoušek ajejich 
hodnocení. Zaručené vlastnosti musí být dle ČSN 
646223 Fólie z plastických hmot pro izolace proti kapa
linám (porovnatelné zahraniční normy SIA 280, 
ÖNORM B 3671, DIN 16 734). Jsou to především:
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- pevnost v tahu 15 N.mrrfi
- tažnost min. 15%
- odolnost proti roztržení 15 N.mnT1

- nehořlavost C2

- pevnost a odolnost svarů proti roztržení, přetržení 
mimo spoj



- mechanická odolnost proti protržení (perforační 
zkouška)

24A.2.8 Těsnění spár
Těsnění spár skládaného ostění se provádí vkládáním 
těsnicích prvků (stlačitelných, rozpínavých) do drážek 
vytvořených polodrážkami v ložných a styčných spá
rách sousedních dílců. Drážky jsou po sestavení prsten
ce buď přístupné nebo nepřístupné z vnitřku tunelu.
V přístupných drážkách je nutné používat rozpínavé těs
nicí hmoty.

Technické vlastnosti jsou specifikovány v DZS/RDS 
a případně v ZTKP. Musí být odsouhlaseny objednate
lem/správcem stavby včetně zkoušek vodotěsnosti.

Poloha dilatačních a pracovních spár musí být uvedena 
v RDS.

24A.2.9 Beton pro konstrukce ostění

24A.2.9.1 Základní požadavky

Pro všechny betony uzavřené struktury s hutným kame
nivem, použité pro konstrukce vyztužené, nevyztužené 
a předpjaté, platí ustanovení z kap. 18 TKP. Mezi hutné 
betony patří i betony provzdušněné, u kterých je použi
tím provzdušňující přísady vytvořen systém mikrosko
pických vzduchových pórů za účelem zvýšení odolnosti 
betonu proti působení vody, mrazu a chemických roz
mrazovacích látek.

Pro mezerovité betony (drenážní) platí ČSN 736124 
a kap. 5 a 18 TKP.

Základní požadavky na složení betonu jsou uvedeny 
v ČSN P ENV 206. Složení betonu musí respektovat jak 
specifické požadavky na složky betonu (kap. 18 TKP, 
čl. 18.4. l.-l 8.4.5.), tak i požadavky na beton s ohledem 
na druh konstrukce, stupeň agresivity prostředí a jiné 
požadavky kap. 18 TKP a dokumentace stavby.

24A.2.9.2 Technické požadavky

U betonu a jeho složek musí být doloženo prohlášení 
o shodě včetně protokolů o výsledcích zkoušek a jejich 
hodnocení.

Technické požadavky na složky betonu, vlastnosti čer
stvého a ztvrdlého betonu ajejich ověřování, dále poža
davky 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, čl. 18.4.

24A.2.10 Kotvy
Jsou stavebními prvky, kterými se za účelem zajištění 
stability přenáší tahová síla ze stavebního objektu do 
horninového masivu.

V rámci DSP, případně DZS je stanoven typ kotev, dél
ka a způsob osazení kotvy ve výrubu.

Konstrukce kotev se dělí na:

- tyčové,

- drátové,

- pramencové.

Základním materiálem pro dlouhé tyčové kotvy s vyšší 
únosností jsou závitové tyče CPS-32 s naválcovaným 
závitem po celé délce a tyče HPT, které jsou hladké 
a mají nalisovaný závit na obou koncích. Tyče se vyrá
bějí např. z vakuované oceli modifikované řady 13 180. 
Tvarové podložky, matice, případně spojky tyčí jsou ko
vanými nebo obráběnými výrobky. Materiál pro tyčové 
kotvy musí mít mez pevnosti Rm >550 MPa, mez kluzu 
Rc > 450 MPa.

Kotvy drátové se používají pro dočasné kotvení. Kotva 
je vytvářena až z 24 patentovaných drátů (ČSN 426441) 
s protikorozní ochranou podle RDS.

Konstrukce trvalých pramencových kotev musí být 
certifikována zkušebnou autorizovanou pro tento druh 
výrobků (ČSN P 742871). Pro předpjaté kotvy v horni

nách platí ON 73 1008.

Konstrukci kotev v agresivním prostředí je nutno řešit 
individuálně a musí být certifikována autorizovanou 
zkušebnou.

U všech druhů kotev musí být doloženo prohlášení 
o shodě včetně protokolů o výsledcích zkoušek ajejich 
hodnocení.

Podrobně viz kap. 29B TKP, čl. 29B.2.2.

U kotev s trvalou konstrukční funkcí se musí provádět 
pravidelná opakovaná nebo průběžná kontrola tahové 
síly ve vybraných kotvách určených RDS.

Je nutné kontrolovat (pokud není v dokumentaci uvede
no jinak) 3% z celkového množství kotev použitých na 
jedné stavbě. Minimálně se kontrolují 3 kotvy z každého 
druhu kotev.

Kontroluje třeba vykonávat nejméně po dobu deseti let, 
a to v intervalu určeném RDS. V případě pochybnosti je 
třeba provést kontrolu i po mimořádných událostech 
(zemětřesení, sesuv, záplavy apod. - viz ON 731008).

Do doby převzetí díla zajišťuje tyto kontrolní práce zho
tovitel, po převzetí stavby musí pokračovat správce tu
nelu. Objednatel smluvně zajistí tyto práce u správce 
tunelu tak, aby měření pokračovalo nepřetržitě.

24A.2.11 Svorníky
Svorníky jsou ocelové nebo laminátové tyče, které mají 
možnost vnesení předpětí do horninového masivu v je
jich bezprostředním okolí. Zlepšené geotechnické para
metry horninového masivu zvýší bezpečnost práce 
a umožní jednoduché technologické postupy výstavby. 
Typ, druh materiálů a orientační počet je stanoven 
v DZS, podrobněji včetně způsobu osazení je specifiko
ván v RDS. Pro ocelové svorníky je možné použít ocel 
S355J0 podle ČSN EN 10025+A1. Pro svorníky tyčové 
lepené musí mít mez pevnosti Rm > 550 MPa, mez klu
zu Rc > 450 MPa.

Lze také použít jiných materiálů, např. kompozitní ma
teriál (kontinuální skleněná vlákna prosycená polyeste
rovou pryskyřicí).
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U svorníku a jeho prvků musí být doloženo prohlášení 
o shodě včetně protokolů o výsledcích zkoušek a jejich 
hodnocení.

Podrobněji viz kap. 29B TKP, čl. 29B.2.3.

24A.2.12 Mikropiloty
Mikropiloty jsou piloty o malých průměrech v rozmezí 
80 - 300 mm, prováděné zpravidla vyvrtáním otvoru, 
vložením výztuže a zalitím vrtu cementovou maltou. 
Následně se provádí tlaková injektáž cementovou směsí 
té části dříku piloty, jejíž plášť je určen k přenosu zatíže
ní do okolního prostředí. Výztuž mikropilot tvoří buď 
armokoše, silnostěnné trubky nebo plnoprofilové tyče.

Mikropiloty je možno použít jako tlačený i tažený kon
strukční prvek, neboť při injektáži příslušné části dříku 
mikropiloty dochází k částečnému roztlačení a tím zdrs
nění stěny vrtu, zpevnění okolní zeminy a ke zvýšení 
hodnoty plášťového tření.

Rozměry, délka, způsob provedení jsou stanoveny 
v DZS/RDS a případně v ZTKP. Změny oproti 
DZS/RDS, respektive ZTKP, odsouhlasí objedna
tel/správce stavby na základě návrhu zhotovitele stavby.

U všech prvků mikropilot (včetně výplňových směsí) 
musí být doloženo prohlášení o shodě včetně protokolů 
o výsledcích zkoušek a jejich hodnocení.

Podrobněji viz kap. 29B TKP, čl. 29B.2.4.

Horizontální dlouhé mikropiloty lze použít např. pro 
vytvoření „ochranného deštníku“ tunelu PK.

24A.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Následující ustanovení se týkají především provádění 
ražených tunelů.

24A.3.1 Hloubené tunely
Tunely prováděné z povrchu (zkráceně „hloubené“ tu
nely) a zajištění jejich stavebních jam se provádí podle 
dokumentace stavby, ustanovení norem a předpisů plat
ných podle druhu konstrukcí a prací pro zakládání, pro
vádění mostních a pozemních konstrukcí (včetně jejich 
hydroizolací). Jedná se především o tyto kapitoly TKP:

- kap. 4 TKP, Zemní práce,

- kap. 16 TKP, Piloty a podzemní stěny,
- kap. 18 TKP, Beton pro konstrukce,

- kap. 21 TKP, Izolace proti vodě,
- kap. 29 TKP, Zvláštní zakládání,
- kap. 30 TKP, Speciální zemní konstrukce.

Tyto předpisy platí i pro provádění konstrukcí a prací tu
nelů ražených, pokud TKP, ZTKP nebo ČSN 73 75 07 

nestanoví jinak.

Pokud při zemních pracích na portálu nebo v hloubené 
části tunelu a na přímo navazujících objektech (přeložky 
atp.) přesáhne celkový objem rozpojené horniny 
100.000 m’ a je třeba použít trhacích prací (jedná se 
o práce prováděné hornickým způsobem), základním 
bezpečnostním předpisem je vyhl. ČBÚ č.26/1989 Sb.

24A.3.2 Ražení štol a tunelů

24A.3.2.1 Všeobecně

Dílo v podzemí musí být realizováno tak, aby se zabrá
nilo nežádoucímu rozvolňování, vývalům horniny, nad
měrným deformacím a uvolňování horninového masivu 
kolem výrubu, aby byla zajištěna potřebná ochrana po
vrchových objektů a inženýrských sítí.

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

24A.3.2.2 Realizační dokumentace

Realizační dokumentace stavby musí být v souladu 
s DSP/DZS, na jejímž podkladě vydal příslušný OBÚ ve 

stavebním řízení souhlasné stanovisko (podle § 126 zák. 
č. 50/1976 Sb. - podrobněji viz příloha č.2).

24A.3.2.3 Technologický předpis
(Pozn.: ve znění vyhlášky č. 55/1996 Sb. ČBÚ se rozumí 
předpis=postup.)

Dílo v podzemí se provádí pouze podle schválené reali
zační dokumentace a technologického předpisu zajišťu
jícího bezpečný pracovní postup. Technologický 
předpis zpracuje zhotovitel a musí být odsouhlasen ob
jednatelem/správcem stavby a báňským úřadem místně 
příslušným. Musí být zpracován pro všechny očekávané 
parametry horninového prostředí s přihlédnutím ke 
všem místním rizikům a nebezpečím (povrchová zá
stavba, inženýrské sítě, blízkost dalších podzemních 
prostor atd.).

K technologickému předpisu pro vedení prací hornic
kým způsobem se mohou vyjádřit všichni účastníci vý
stavby, musí být v souladu s realizační dokumentací 
zpracovanou oprávněným projektantem (§ 5 odst. 2 zák. 
č. 61/1988 Sb.).

Technologický předpis u zhotovitele schvaluje vedoucí 
pracovník a předkládá jej objednateli/správci stavby 
k odsouhlasení.

24A.3.2.4 Zrněny technologického předpisu

Výsledky geologické dokumentace a geotechnického 
monitoringu, na jejichž podkladě je nutno provést změ
ny technologických předpisů ražení či výstroje, se zapi
sují do stavebního deníku. Průběžně se do stavebního 
deníku vypisují i údaje potřebné pro vyúčtování výlo
mových prací (větší nezaviněné nadvýlomy, závaly, 
výskyt podzemní vody apod.).

Při dokumentaci nadvýlomu ve stavebním deníku je 
nutno uvést přesnou výměru nadvýlomu (případně zá
valu), jeho situování ve štole nebo tunelu a příčinu jeho 
vzniku. U komplikovanějších nadvýlomu je nutno pro
vést náčrtek.

Při takové změně technologického předpisu, kterou do
chází ke „změkčování“ požadavků v oblasti bezpečnosti 
práce a provozu nebo požadavků v preventivní ochraně 
právem chráněných zájmů, si musí zhotovitel vyžádat 
schválení odborně způsobilým projektantem (§ 5 odst. 2

10



zák. č. 61/1988 Sb.)- Jde-li o podstatnou změnu, musí 
být k této změně vyžádán i souhlas příslušného OBU.

24A.3.2.5 Realizace stavby podzemního díla

Realizace stavby podzemního díla je dovolena, je-li 
zhotovitelem stavby zpracována a průběžně s postupem 
ražby doplňována geologická dokumentace, která zajiš
ťuje dostatečné informace o inženýrsko-geologických 
poměrech a geotechnických podmínkách, ve kterých je 
dílo vedeno (viz vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb.). Tato 
dokumentace je trvale k dispozici objednateli/správci 
stavby. Podle zjištěného stavu se upřesňují technologic
ké předpisy dalších ražeb, provádí se zatřídění hornino
vého masivu a stanovení skutečného stupně 
horninového zvodnění.

24A.3.2.6 Výrub
Velikost výrubního průřezu může na základě výsledků 
geotechnického monitoringu upravit v průběhu stavby 
objednatel/správce stavby, a to na základě návrhu zpra
covaného geotechnickým dozorem stavby, případně 
zhotovitelem stavby.

Velikost zvětšeného výrubu se stanoví s přihlédnutím ke 
kvalitě horninového masivu, použité technologii ražení 
a rozpojování horniny. Použitá technologie ražení a roz
pojování je uvedena v realizační dokumentaci stavby.

Výrubní průřez musí mít takové rozměry, aby po vymi
zení dočasného zvětšeného výrubu vlivem dotvarování 
(dosednutí) horninového masivu zůstal teoretický vý
rubní průřez pro zřízení ostění, včetně případné rubové 
izolace, odvodnění apod.

Ihned po otevření výrubu tunelového pasu jakoukoliv 
technologií je nutno neprodleně učinit opatření k zajiš
tění bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti.

Stejným způsobem je nutno postupovat i při dolamování 
výrubního průřezu.

24A.3.2.7 Výlom

Výlomy stavebních jam pro tunelové portály je nutno 
provádět zásadně dle RDS při současném zabezpečová
ní primární výstrojí (rozepřením, kotvením, hřebíková- 
ním atd.). Skalní svahy v portálovém předzářezu se 
ihned po otevření musí řádně očistit a zajistit proti opa
dávání horninové suti. Vlastní pracoviště je nutno podle 
potřeby dále opatřit ochrannými kryty potřebných roz
měrů a únosnosti a zajistit odvedení povrchových sráž
kových a podzemních vod. Je třeba zajistit stabilitu 
jednotlivých pracovních fází výstavby.

24A.3.3 Ražení tunelů NRTM

24A. 3.3.1 Ražení s využitím spolupůsobení masivu

Při použití technologie výstavby NRTM se okolní hor
ninové nebo případně i zeminové prostředí považuje za 
speciální stavební materiál.

Ražení nesmí být prováděno bez sledování napěťodefor- 
mačního stavu nosného systému hornina - ostění. Cho

vání tohoto systému je třeba pravidelně sledovat meto
dami geotechnického monitoringu.

Prostorový a časový limit k provedení jednotlivých etap 
primární výstroje a definitivního ostění včetně měření 
napěťodeformačního stavu určuje RDS. Pokud vyhod
nocené výsledky měření překračují hodnoty určené 
RDS, musí zhotovitel RDS v dokumentaci upravit další 
postup výstavby. Do té doby zhotovitel díla nesmí v ra
žení pokračovat.

24A.3.3.2 Velikost raženého průřezu tunelu

Ihned po vyražení profilu tunelu se určí geodetickým 
měřením skutečná velikost výrubního průřezu. Naměře
né hodnoty se zapisují do pasových listů, které jsou sou
částí stavebního deníku.

Měření musí navazovat na body stávající vytyčovací sítě.

U tunelových pasů se výrubní průřez zjišťuje ve třech příč
ných řezech. (U pasů kratších než 3,0 m ve dvou řezech.)

24A.3.3.3 Způsob rozpojování

Způsob rozpojování hornin je stanoven RDS v zásadách 
technologie tunelování. Musí se při tom uvážit jeho vliv 
na stabilitu výrubu, povrchovou zástavbu, inženýrské 
sítě, postup ražení a vystrojování. Podrobně je propraco
ván v technologickém předpisu.

Na základě výsledků operativního geotechnického moni
toringu (GTM) je možné upravit způsob rozpojování 
i v průběhu vlastní výstavby. Návrh předložený zhotovite
lem musí schválit v předstihu objednatel/správce stavby.

24A.3.3.4 Mechanizované rozpojování

Mechanizované rozpojování hornin se nasazuje v úse
cích s vhodnými geotechnickými podmínkami pro roz
pojování 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), dále tam, kde je nutno ne
narušovat horninový masiv při líci výrubu.

24A.3.3.5 Plný výrub

Při ražení na plný výrub se využije dočasné stability výru
bu a samonosnosti horninového prostředí k zabudování 
ostění nebo dočasného vystrojení celého průřezu tunelu.

24A.3.3.6 Členěný výrub

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

Při každém dílčím výrubu se dočasná výstroj zabuduje ih
ned po jeho výlomu a zajistí se řádná aktivace výstroje.

Při ražbě členěným výrubem je nutno razící práce v po
délném i příčném směru provádět tak, aby ražba v da
ných 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).
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Při provádění podzemního díla vznikají v nadloží výrubu 
deformace, které se na povrchu terénu projevují pokleso
vou zónou. Pro poklesovou zónu jsou charakteristické 
svislé deformace (pokles), naklonění terénu (denivela- 
ce), poloměr zakřivení terénu (poloměr oskulační kruž
nice křivosti povrchu terénu), vodorovný posuv 
a vodorovné poměrné přetvoření (protažení a stlačení 
terénu). Blíže viz ČSN 73 00 39 (kde poklesová kotlina 
= poklesová zóna).

Velikost deformací ovlivňují:

- profil podzemního díla (rozměry výrubu),
- geotechnické podmínky (IG a HG poměry),
- výška nadloží,

- technologie ražby tunelu a časový faktor zabudování 
výstroje.

RDS stanoví mezní hodnoty poklesové zóny, dovolené 
hodnoty posunu stavebních objektů a jejich částí včetně 
inženýrských sítí. Dále RDS stanoví způsob ochrany po
vrchové zástavby včetně řešení při překročení limitních 
deformací.

Charakteristické parametry poklesové zóny se měří geo- 
ddetickými metodami.

24A.3.3.8 Nad výrub

Při zavinění nadvýrubu vzniklé vícenáklady hradí zho
tovitel, u nezaviněného nadvýrubu vícenáklady hradí 
objednatel/správce stavby. O míře zavinění rozhoduje 
objednatel/správce stavby na základě výsledků geotech- 
nického monitoringu. V případě rozporu bude rozhod
nuto na základě rozhodnutí geotechnického dozoru 
nebo znaleckého posudku.

24A.3.4 Dočasné vystrojení výrubu

24A.3.4.1 Všeobecně

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 nežádoucím deformacím, případně závalům, 
a to až do doby zabudování trvalého ostění.

Konstrukce dočasného vystrojení výrubu se zřizují podle 
schválených technologických předpisů, které určují je
jich umístění, rozměry a časovou posloupnost prací. 
Všechny prvky výstroje musí doléhat přímo nebo pro
střednictvím pažin těsně k líci horniny. Jednotlivé prvky 
výstroje musí být po osazení okamžitě aktivovány s hor
ninovým masivem (zakládka, pažení, výplňová injek- 
táž) při zachování požadavku rovnoměrného zatěžování 
celé konstrukce.

24A.3.4.2 Kotvení výrubu

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.

24A.3.3.7 Poklesová zóna Kotvy se používají ke zvýšení smykových parametrů 
horninového masivu na plochách diskontinuity, v tekto
nických poruchách a k zabránění vypadávání skalních 
bloků. Ocelové i laminátové kotvy se do horninového 
masivu upevňují cementovou směsí nebo lepidly (např. 
na bázi polyesterových pryskyřic) podle RDS. Podle ži
votnosti se rozlišují kotvy s dočasnou konstrukční funk
cí pro časově omezená díla a s trvalou konstrukční 
funkcí pro celou dobu životnosti podzemního díla.

24A.3.4.3 Pomocné konstrukce

Při budování dočasného vystrojení výrubu je nutno pa
matovat na postavení lešení a bednění pro konstrukce tr
valého vystrojení a na možnost zesílení dočasného 
vystrojení při případném zvýšení horninových tlaků.

24A.3.4.4 Konstrukce a bezpečnost

Konstrukce dočasného vystrojení musí respektovat ma
ximální hospodárnost a účelnost.

Ukládání prvků dočasné výstroje (před montáží a po de
montáži) na pracovišti v tunelu musí vyhovět požadav
kům bezpečnosti práce zaměstnanců.

Po vyražení díla a realizaci dočasného vystrojení je tře
ba provést měření bludných proudů. Dle výsledků je 
pak nutné navrhnout nebo upřesnit ochranu trvalého os
tění proti bludným proudům.

24A.3.5 Definitivní ostění štol a tunelů

24A.3.5.1 Všeobecně

Definitivní ostění (trvalá výstroj raženého tunelu) spolu 
s nosným horninovým prstencem trvale zabezpečuje 
stabilitu tunelu.

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

Před zahájením montáže nebo výstavby konstrukcí trva
lého ostění se musí zkontrolovat rozměry výrubního 
průřezu a poloha a kvalita základových spár. O odsou
hlasení objednatelem/správcem stavby musí být prove
den záznam do stavebního deníku.

24A.3.5.2 Bednění

Všeobecné požadavky na bednění monolitických kon
strukcí stanovuje kap. 18 TKP, čl. 18.3.6.4 a ČSN 73 
2400, kap. 7. Dále musí být splněny tyto podmínky a po
žadavky:

- všechna bednění musí být co nejvíce vodotěsná,
- pokud se používají odbedňovací prostředky, nesmí 

tyto prostředky jakýmkoliv způsobem nepříznivě 
ovlivnit povrch betonu z hlediska estetického ani 
z hlediska jeho povrchových vlastností,

- použitý odbedňovací prostředek a jeho aplikace musí 
být odsouhlasena objednatelem/správcem stavby,

- betonáž nelze zahájit, pokud zejména bednění a vý
ztuž nejsou překontrolovány a odsouhlaseny objed
natelem/správcem stavby.
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Před betonováním musí být bednění a jeho zakotvení 
odsouhlaseno objednatelem/správcem stavby z hlediska 
jeho funkčnosti.

24A.3.5.3 Bednicí vůz, skruž

Pokud DZS nestanoví jinak a pro zhotovení díla je nutno 
použít skruže nebo bednicí vůz, zajistí zhotovitel zpraco
vání realizační dokumentace a její odsouhlasení objed
natelem/správcem stavby po konzultaci se zhotovitelem 
DZS. Tato konstrukce musí splňovat základní požada
vek stability a funkčnosti při všech stadiích zatížení 
a stabilitu při všech stadiích montáže a demontáže.

Bednicí plocha musí být těsná, rovná. Vnější líc formy 
musí respektovat vnitřní teoretický líc ostění dle RDS 
včetně přípustných tolerancí a odchylek.

Při návrhu skruže nebo bednícího vozu je třeba respek
tovat pro stavbu předepsané průjezdní a průchozí pros
tory a eventuální výjimky včas projednat s příslušně 
místním OBÚ.

Před započetím prací předloží zhotovitel správci stavby 
technologický postup vytyčování a kontroly prostorové 
polohy skruže nebo bednícího vozu a kontrolního měře
ní po odbednění.

24A.3.5.4 Ocelová výztuž

Ocelová výztuž tunelových železobetonových kon
strukcí musí být po osazení a před betonáží převzata ob
jednatelem/správcem stavby (viz kap. 18 TKP, čl. 
18.8.2, 18.3.9.2).

24A.3.5.5 Ostění z monolitického betonu

Pro betonáž definitivního ostění štol a tunelů zpracuje 
zhotovitel a před zahájením betonáže předloží objedna
teli/správci stavby k odsouhlasení technologický před
pis betonáže. Jedná se o konstrukce „složitější“ ve 
smyslu kapitoly 18 TKP. Před zahájením betonářských 
prací proto musí být zhotovitelem splněny jednotlivé 
požadavky uvedené v kap. 18 TKP, čl. 18.3.6, přísluš
ných normách a dokumentaci stavby týkající se konkrét
ních konstrukcí a jejich stavebních zvláštností. Před 
betonáží bude provedena kontrola zajištění výrubu a pri
mární výstroje včetně případné izolace.

Betonáž definitivního ostění tunelů pozemních komuni
kací se provádí do ocelových bednění (nebo dřevěných 
oplechovaných) po pasech vždy najednou bez přeruše
ní. Směs musí být řádně hutněna príložnými a ponorný
mi vibrátory (viz kap. 18 TKP, čl. 18.3.6.2).

Způsob hutnění musí být předem stanoven zhotovite
lem a schválen objednatelem/správcem stavby.

Postup betonáže dalších 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. Uzá
věr klenby se betonuje podélně ve směru osy tunelu.

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

nutno vyplnit injektováním (viz kap. 29A TKP, čl. 
29A.3.1.3.5 a 29A.3.1.3.5.1). Nejdříve se realizuje vý
plňová injektáž, následně těsnicí a kontrolní injektáž.

Monolitické ostění tunelů se buduje dle dokumentace 
stavby z betonu nejméně tř. C 20/25-3a dle ČSN 73 6206. 
Stupeň agresivity prostředí je určen v DSP. V dokumen
taci stavby nebo v ZTKP musí být předepsány podmínky 
pro kvalitativní parametry betonu včetně vodonepropus- 
tnosti podle ustanovení ČSN P ENV 206 a kap. 18 TKP. 
Minimální tloušťka krycí vrstvy betonu se stanoví 
v DZS/RDS dle ČSN P ENV 206 a kap. 18 TKP, dle stup
ně agresivity prostředí, minimálně však 30 mm.

Při betonáži ostění do výrubu ve zvodnělých horninách 
je nutno zabránit pronikání vody do tvrdnoucího betonu 
ostění.

Pro betonáž v tunelu musí být počítáno s opatřeními pro
ti mrazu a musí být zajištěno správné ošetření hotových 
betonových konstrukcí. Ošetřování a ochrana betono
vých konstrukcí a spár se provádí podle normy ČSN P 
ENV 206 a kap. 18 TKP, čl. 18.3.6.3 a 18.3.6.4.

Pokud není v DZS/RDS předepsáno jinak, kromě usta
novení kap. 18 TKP, musí mít pracovní a dilatační spáry 
hrany upravené zkosením pod úhlem 45". Pod tímto zko
sením musí být vytvořena přiměřená drážka potřebná 
pro provedení trvalého utěsnění.

Pro zvýšení vodonepropustnosti obezdívky lze použít 
těsnicí injektáž zvláště v místě pracovních spár.

24A.3.5.6 Povrch ostění tunelů

Ošetření pohledových povrchů tunelů se provádí zakry
tím vlhkými tkaninami nebo přímo vlhčením minimálně 
po dobu 1 týdne z důvodů zamezení vzniku mikrotrhlin.

Povrch betonových konstrukcí musí být homogenní, 
stejnoměrně uzavřený a hutný a jen se zcela ojedinělým 
výskytem dutin a hnízd. U viditelných ploch definitivní 
obezdívky tunelů se hnízda nepřipouštějí.

Případné opravy líce betonových konstrukcí v místě ojedi
nělých dutin a hnízd je nutno provést ihned po odbednění 
a způsob opravy musí být odsouhlasen objednate
lem/správcem stavby. Na tento způsob oprav musí být vy
pracován technologický předpis. Na opravu lze použít 
hmoty a technologie uvedené v kap. 18 a 31 TKP.

Po odbednění konstrukcí je nutno ihned upravit jejich líc 
odsekáním výčnělků betonu vniklého do spár bednění 
a povést jeho začištění dané technologickým předpisem. 
Dilatační spáry musí být ihned po odbednění vyčištěny.

Tunelové portály je třeba zvláště pečlivě vzhledově upra
vit. Pro úpravy povrchu platí kap. 18 TKP, čl. 18.3.6.7.

24A.3.5.7 Skládané ostění

Montované tunelové konstrukce z tubinků nebo dílců se 
provádějí podle dokumentace stavby. Prostorové umís
tění konstrukcí je nutno kontrolovat spolehlivými mě- 
řickými metodami, a to zejména v rozhodujících 
místech.
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Před zahájením prací předloží zhotovitel správci stavby 
technologický postup vytyčování a kontroly prostorové 
polohy montovaného ostění.

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 se proměřuje po 
dokončení aktivace každého smontovaného prstence, 
tzn. před montáží dalšího prstence.

Pokud v DZS není stanoveno jinak, kromě ustanovení 
kap. 18 TKP, jsou hrany ložních a styčných spár upra
veny zkosením pod úhlem 45" s délkou přepony 15-20 
mm. Dílce musí být opatřeny drážkami pro vložení těs
nicích prvků.

24A.3.5.8 Zvláštní druhy betonáže

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

Pro speciální druhy betonu ostění musí být před jejich 
použitím vypracován zhotovitelem technologický před
pis, ve kterém jsou stanoveny technické podmínky pro 
provádění, zkoušení a přejímání betonu a ostění. Tyto 
podmínky zpracuje zhotovitel a odsouhlasí je s objedna
telem/správcem stavby.

24A.3.5.9 Kontrola

Pro provádění a kontrolu betonových konstrukcí raže
ných tunelů platí ustanovení kap. 18 TKP, ČSN 73 2400 
a ČSN P ENV 206.

24A.3.5.10 Lhůty pro odbednění

Lhůty pro odbednění betonu ostění či jeho částí stanovu
je realizační dokumentace podle poměrné hodnoty pev
nosti betonů stanovené v DZS a kap. 18 TKP.

Odbedňování konstrukce se provádí podle ustanovení 
ČSN 73 2400 čl. 13.1, pokud dokumentace stavby nebo 
technologický předpis schválený objednatelem/správ
cem stavby nestanoví jinak. Bednění musí být odstraně
no beze zbytku, to platí i pro dřevěné bednění 
v dutinách.

24A.3.6 Stříkaná tunelová ostění

24A.3.6.1 Všeobecně
Pro ostění ze stříkaného betonu platí ustanovení ČSN 73 
2400, ČSN 73 2430 a ČSN P ENV 206.

Stříkaná ostění se ukládají stříkáním s vysokou nanášecí 
rychlostí, která ukládanou směs současně hutní. Naná
šení se provádí postupně ve vrstvách, jejichž tloušťka je 
určena zhruba prostorovou orientací podkladové plo
chy, lepivostí či rychlostí tuhnutí betonové směsi. U stří
kaných betonů je maximální průměr zrna 16 mm, 
u stříkaných malt (torkretů) 4 mm.

Před nástřikem stříkaného betonu musí být výztužné sítě 
připevněny k podkladu způsobem předepsaným doku
mentací stavby.

Zhotovit konstrukci ze stříkaného betonu je možno jen 
podle platného technologického předpisu.

Technologický předpis vydaný zhotovitelem stříkaného 
betonu může být zčásti nebo úplně nahrazen zpracova
nou RDS, pokudjejí zpracování takové použití umožňu
je. Objednatel/správce stavby tyto předpisy schvaluje. 
Mají platnost pouze pro realizovanou stavbu.

Technologický předpis musí být zpracován alespoň 
v tomto rozsahu:

- postup pro přípravné práce,
- úprava podkladu pro stříkání,
- výroba betonu,
- doprava betonu,
- vlastní provádění konstrukce,

- opatření k odstranění spadu,
- ošetřování zhotovené konstrukce a její ochrana,
- kontrolní a zkušební plán,

- bezpečnost a hygiena práce, opatření k ochraně život
ního prostředí.

24A.3.6.3 Drátkobeton

Pro zajištění jakosti drátků do stříkaného drátkobetonu 
platí tyto zásady:

- výrobek (drátky) musí být specifikován znaky jakosti, 
které výrobek jednoznačně identifikují po stránce ja
kosti výrobku (třída, druh materiálu), typu drátku defi
novaném délkou drátku a jeho průřezem (průměrem), 
geometrickým tvarem, koncovou úpravou a fakulta
tivně specifikacemi určujícími způsob zpracování 
materiálu drátku (řez z drátu taženého za studená, ta
žení z taveniny), zaručené pevnosti v tahu a jiné;

- drátky mohou být odebírány jen od výrobce nebo 
smluvního podzhotovitele, který doloží výrobek pro
hlášením o shodě, protokolem o výsledcích zkoušek 
a jejich hodnocením.

24A.3.6.4 Minimální tloušťka

Minimální tloušťka nosného ostění ze stříkaného betonu 
s výztužnými sítěmi musí být 100 mm. Výztužné sítě se 
osazují podle dokumentace stavby s předepsaným kry
tím betonem, které však musí být minimálně 30 mm, 
a předepsanými přesahy.

24A.3.6.5 Oprava

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

24A.3.6.6 Ochrana

Pokud nejsou provedena ochranná opatření při tuhnutí 
a tvrdnutí stříkaného betonu, nesmí průměrná denní tep
lota prostředí klesnout pod +5 "C.

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

24A.3.6.2 Technologický předpis
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Vlhčení betonu je třeba provádět tam, kde je vysoká tep
lota okolních hornin (nad 35 °C).

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

24A.3.7 Ochrana proti pronikání podzem
ních vod do tunelu

24A.3.7.1 Obecně
Při stanovení kritérií vodotěsnosti tunelů se vychází 
z provozní suchosti, kteráje podmíněna těmito hledisky:

- ochrana tunelového díla,

- ochrana provozu,
- ochrana při výstavbě,

- životnost díla,
- požadavky na údržbu díla.

24A.3.7.2 Kritéria vodotěsnosti
Kriterium vodotěsnosti tunelů je tzv. měrný průsak q, 
což je množství prosáklé vody do tunelu za 24 hodin pře
počtený na 1 m2 vnitřní plochy tunelu.

Propočet průsaků:

0,01 l/sek. = 864 l/den

Vodotěsnost tunelů se hodnotí podle tab. 1.

24A.3.7.3 Vodotěsnost tunelu

Stupeň vodotěsnosti tuneluje udán v DSP, DZS a RDS. 
Tunel musí být dostatečně suchý, aby byla zajištěna

možnost jeho bezporuchového užívání po celou dobu 
jeho plánované životnosti.

Způsob těsnění i odvádění vody stanoví dokumentace 
stavby.

Pokud vodotěsnost monolitického ostění zajišťuje sám 
vodotěsný beton, je nutné provést podrobné vyhodnoce
ní agresivity podzemních vod na beton. Všechny pra
covní a dilatační spáry musí být příslušně ošetřeny, 
např. injektážemi (viz kap. 29 A TKP, čl. 29A.3).

24A.3.7.4 Mezilehlá izolace
Mezilehlá izolace ražených tunelů se zpravidla provádí 
z izolační fólie, s drenážní vrstvou z geotextilie (na vněj
ší straně) a rubových drenáží v patách nosné klenby.

Podklad pro izolaci

Podkladová vrstva pro hydroizolaci tunelu musí být 
zhotovitelem připravena dle následujících podmínek:

- zrnitost kameniva stříkaného betonu musí být max. 
16 mm, tloušťka vrstvy stříkaného betonu musí být 
min. 50 mm,

- na povrchu nesmějí být žádné volné částice,
- podkladní vrstva musí být dostatečně pevná pro uchy

cení izolace a musí přenášet předepsané zatížení,

- hrany a lomy musí být zaobleny s poloměrem min. 
200 mm,

- vyčnívající ocelové prvky musí být odstraněny aneb 
betonem zastříkány,

- v místech izolace nesmí stát voda.

o o -1-2

Tab. 1 Určování měrných průsaků q [l.den' .m “] 
Zatřídění tunelů podle vodotěsnosti

Třída Charakter Využití Definice
Průsaky q [l.den'.rn2] 

délka 10m/délka 100m

1 zcela suché technologické prostory
ostění musí být tak těsné, že uvnitř 
nejsou pozorovatelné žádné vlhké 

skvrny
0,02/0,01

2 v podstatě suché

úseky tunelů 
pozemních komunikací 

ohrožené mrazem 
(portálové úseky)

na líci ostění nesmí být vlhkost, 
která navlhčí savý papír

0,1/0,05

3 kapilární průnik vlhkosti
ostatní úseky tunelů PK 

tunelové únikové komunikace 
vstupy pro záchranné týmy

- vlhké skvrny přiložený savý nebo
novinový papír namočí

- voda neproudí po ostění
- vlhkost lze odstranit intenzivním

větráním

0,2/0,1

4 vlhké, slabé úkapy
větrací a pomocné štoly a šachty 

komunální tunely

-vlhké skvrny
- voda občas ukápne v izolovaných 

místech
0,5/0,2

5 slabé pramínky prosakující vody
odvodňovací štoly kanalizační 

(znečištěná voda)

pramínky vody

přípustné lokálně a na izolovaných 
místech

1,0/0,5

6 pramínky vody
odvodňovací štoly drenážní 
(neplatí pro místa jímání)

pramínky vody

(bez tlaku)
3,0/2,0

Poznámka:
- vodotěsný beton je nevhodný pro prostory (objekty), které slouží jako prostory pro elektronické zpracování dat. (Pronikání vodní páry je 

i u vysoce kvalitního betonu příliš velké, pokud nejsou provedena další opatření.) Lze jej použít pro třídy 4, 5, 6.
- Vyšší třídu těsnosti (1,2, 3) lze dosáhnout pouze za předpokladu dokonalé foliové izolace.
- Při použití vodotěsného betonu je nutné provést podrobné vyhodnocení agresivity podzemních vod na beton.
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Výsledek odsouhlasení podkladu pod izolaci za přítom
nosti objednatele/správce stavby, zhotovitele a podzho- 
tovitele izolatérských prací (viz kap. 1 TKP, čl. 1.7.1) 
musí být potvrzen písemně.

24A.3.8 Odvodnění

24A.3.8.1 Úvod

Návrh odvodnění tunelu při ražbě, včetně zajištění čer
pání, musí být zpracován v souladu s vyhláškou České
ho báňského úřadu č. 55/1996 Sb.

Požadavky na realizaci rigolů, drenáží, kanalizací včet
ně objektů k zachycování a čištění odpadních vod (oplá
chli z povrchu komunikací) jsou popsány v kapitole 3 
TKP a musí být v souladu s TP 83, beton těchto kon
strukcí musí odpovídat kap. 18 TKP a ČSN 73 12 08.

V realizační dokumentaci zhotovitele musí být zpraco
ván způsob a postup odvodňování včetně způsobu čer
pání podzemní vody při realizaci tunelu.
V technologickém předpisu musí být tato navržená 
opatření zapracována.

V realizační dokumentaci zhotovitele musí být stanoven 
způsob likvidace systému odvodnění, který byl použit 
po dobu výstavby tunelu.

Odvádění všech přitékajících podzemních vod musí být 
trvale zajištěno po celou dobu výstavby tunelu, a to ze 
všech pracovišť.

Všechna podzemní voda odváděná z tunelu při ražbě 
musí být před vypouštěním zbavena všech nečistot (rop
né produkty, kal).

Podzemní vody musí být z tunelu odváděny tak kvalitně, 
aby v průběhu ražby aprovádění definitivního ostění ne
mohlo docházet k narušení počvy tunelu vodou.

24A.3.8.2 Dovrchní ražba

Při dovrchně raženém tunelu musí být s postupem ražby 
zřizován odvodňovací žlab v počvě tunelu. Jeho maxi
mální vzdálenost od čelby tunelu smí být 15 m.

24A.3.8.3 Úpadní ražba

Při upadne raženém tunelu musí být zajištěno odčerpání 
vod z prostoru čelby tunelu do přečerpávací jímky nebo 
do odvodňovací stoky.

24A.3.8.4 Odvodnění v bobtnavých horninách

Je-li hornina ve styku s vodou náchylná k měknutí 
a plastickému přetváření, je třeba dno výrubu neprodle
ně zajistit souvislým těsným pláštěm, např. vybetono
váním dna.

24A.3.8.5 Tunelové svodnice

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

Před uzavřením svodnice a jejím definitivním napoje
ním na odvodňovací systém tuneluje nutno prověřit její

průtočnost. V průběhu betonáží je nutno zamezit ucpání 
svodnice. K prověrce funkčnosti každé svodnice vyzve 
zhotovitel správce stavby.

Při dodatečných nebo kontrolních injektážích v blízkos
ti tunelových svodnic lze předpokládat částečné nebo 
úplné narušení jejich funkce. Proto je zapotřebí po skon
čení těchto prací funkci svodnic přezkoušet.

24A.3.8.6 Úseky ohrožené mrazem

V úsecích tunelů ohrožených mrazem musí konstrukce 
svodnice obsahovat dostatečnou tepelně-izolační ochra
nu podle schválené dokumentace stavby.

24A.3.8.7 Drenáž a kanalizace

Důležitým prvkem k zajištění životnosti tuneluje doko
nalá a funkční (po celou dobu životnosti) drenáž a kana
lizace.

Drenáž musí být samočistitelná, vnitřní povrch musí být 
hladký, spojení drenážních potrubí musí být polopro- 
pustné. Potrubí musí být schopné umístění v drenážním 
betonu.

V případě použití drenážního potrubí z PVC (zvláště fle
xibilního) je třeba vyloučit tyto úseky ze staveništní do
pravy.

Kanalizační systém navržený v tunelu musí být dokona
le vodotěsný včetně šachet, odboček a vpustí.

Kanalizace a drenáže musí být navrženy a realizovány 
s možností periodického čištění systému.

24A.3.8.8 Práce v podzemím díle ohroženém 
přívaly vod a zvodnělého materiálu

Zařazení stavby tunelu nebo jeho části do kategorie s ne
bezpečím průvalu vod a zvodnělého materiálu stanoví 
na základě dokumentace stavby Obvodní báňský úřad. 
Zhotovitel zpracuje samostatný technologický předpis 
dle §70 vyhlášky č. 55/96 Sb. ČBÚ.

Objeví-li se v podzemím díle příznaky průvalu vod nebo 
zvodnělých materiálů, musí být práce zastaveny, ohro
žené dílo je podle možnosti zajištěno a osoby z podzemí 
neprodleně odvolány. Je třeba dopracovat technologic
ký předpis řešící způsob a postup zmáhání díla po průva
lu vod a zvodnělého materiálu. Postup zmáhání díla lze 
zahájit až tehdy, když je zajištěna ochrana zaměstnanců, 
zabezpečen odtok vody, zvodnělý materiál dostatečně 
odvodněn, zajištěno větrání a záchranná cesta a prove
dena opatření proti dalšímu průvalu.

24A.3.9 Vozovky a chodníky
Pro technologické postupy pro realizaci vozovek 
a chodníků v tunelu platí kapitoly č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10 
TKP. V případě betonových konstrukcí pod jízdním pá
sem platí pro vozovku a izolaci stejné technologické zá
sady jako pro mostní vozovky (kap. 21 TKP).

Prefabrikované obrubníky a krajníky všech typů musí 
splňovat ustanovení kap. 10 TKP a ČSN 72 18 50.

16



V zájmu snížení nároků na příkon osvětlovací soustavy 
je nutné v realizační dokumentaci navrhnout co nejsvět
lejší obrusnou vrstvu vozovky.

24A.3.10 Větrání při výstavbě
Díla v podzemí musí být větrána. Zásady jsou stanoveny 
v DZS (případně v DSP). Způsob větrání, druhy zařízení 
pro rozvod větrů upřesní na možnosti zhotovitele RDS. 
Je-li dokumentací stavby určeno umělé větrání, je nutno 
větrat nepřetržitě po dobu přítomnosti osob v podzemí. 
Přirozeným větráním nebo difúzí je dovoleno větrat teh
dy, jestliže nelze předpokládat překročení těchto kon
centrací:

- oxid uhelnatý (CO) max. 0,003%,
- oxid uhličitý (CO2) max. 1%,
- oxidy dusíku (NO2) max. 0,00076%,

- sirovodík (H2S) max. 0,00072%.

V podzemních dílech, ve kterých se zdržují nebo mohou 
zdržovat osoby, musí být objemově nej méně 20 % kyslíku.

Zhotovitel odpovídá za větrání a musí pro stavbu určit 
vedoucího větrání.

Ve všech používaných podzemních dílech je nutno mě
řit nejméně jedenkrát za půl roku objemový průtok a tep
lotu větrů a odebrat vzorky ovzduší k provedení rozborů 
na kyslík, kysličník uhelnatý, kysličník uhličitý, dusík, 
sirovodík.

24A.3.11 Osvětlení tunelu při výstavbě
Všechny hlavní části podzemního díla musí být v době 
přítomnosti pracovníků osvětleny.

Provádí se dle norem ČSN 36 0410 a ČSN 36 0450 pře
devším z hlediska bezpečnosti realizace tunelového 
díla.

24A.3.12 Injektáže

24A.3.12.1 Úvod

Rozsah injektážních prací je určen RDS.

Obecné požadavky na injektování hornin a zemin a na 
injektování v tunelech, ustanovení o materiálech, tech
nologických postupech a zkouškách při provádění in
jekčních prací jsou součástí kap. 29 A TKP. Injektáže se 
zpravidla provádějí ve třech stupních (injektáž výplňo
vá, těsnicí a kontrolní).

Výplňovou injektáží musí být vyplněny všechny volné 
prostory za rubem ostění včetně prostorů zajištěných 
i nezajištěných nadvýrubů. Pokud RDS nestanoví jinak, 
uvažuje se pevnost malty alespoň 8 MPa a injekční tlak 
do 0,5 MPa. Injektážní vrty zpravidla zasahují až do hor
niny za líc výrubu, ale vždy za případné pažiny dočasné
ho vystrojení.

Těsnicí injektáží se dotěsní trhliny, pukliny v hornině 
a v cementové výplni za rubem ostění i v betonu ostění. 
Injektuje se do vrtů zasahujících do horniny, obvykle 
tlakem do 1,2 MPa (nestanoví-li RDS jinak).

Změny v provádění injektážních prací oproti RDS musí 
být schváleny objednatelem/ správcem stavby v předstihu.

Kontrolní injektáž se provádí na příkaz správce stavby 
v místech jím určených. Slouží ke kontrole realizova
ných injektážních prací. Rozsah kontrolní injektáže určí 
objednatel/ správce stavby po případné konzultaci s pro
jektantem RDS.

24A.3.12.2 Těsnicí injektáž hornin

Těsnicí injektáž hornin se používá ve všech typech hor
nin za účelem zmenšení jejich propustností a zvětšení 
jejich pevností. Lze použít např. aktivované jílocemen- 
tové směsi, rychlotuhnoucí směsi na bázi polyuretanů 
a pryskyřic a jiné, které mají velmi dobré penetrační 
vlastnosti při pronikání do trhlin.

24A.3.12.3 Injektáž hornin při ražení

Injektáž hornin při ražení se používá všude tam, kde při 
ražení tunelů mělce pod povrchem dochází k tomu, že 
tunel vychází ze skalní horniny do nesoudržných zemin 
často zvodnělých. V tomto případě při určité technologii 
výstavby je třeba horninové prostředí zpevnit a utěsnit. 
Způsob a rozsah je stanoven v RDS. V případě, že bude 
nutné z důvodů neočekávané změny geotechnických 
podmínek (dle závěrů GTM) realizovat injekční práce 
ihned, budou realizovány dle návrhu zhotovitele po od
souhlasení objednatelem/správcem stavby a projektan
tem RDS.

24A.3.12.4 Injektáž za ostěním

V případě použití skládané prefabrikované obezdívky 
zůstává mezi obezdívkou a výrubem mezera, kterou je 
třeba vyplnit výplňovou injektáží a případně utěsnit těs
nicí injektáží.

24A.3.12.5 Sanace závalu

Sanace závalu se provádí v tunelu podle technologické
ho předpisu (viz kap. 29A TKP, čl. 29A.3.1.3.5.3). Při
tom lze využít injekčních prací (viz kap. 29 A TKP, čl. 
29A.3.1.3.5.3).

24A.3.12.6 Trysková injektáž

Trysková injektáž je jednou z metod zlepšování geo
technických vlastností zeminového prostředí. Podstatou 
je vysokotlaká injektáž cementové směsi do vrtu. Injek
táž se provádí s pracovním tlakem na trysce 30 až 60 
MPa (nestanoví-li RDS jinak s ohledem na místní pomě
ry - inženýrské sítě, výšku nadloží, povrchovou zástav
bu) tak, že paprsek směsi proudící tryskami rozbíjí 
zeminu na jednotlivé úlomky nebo zrna. Promísením 
a ztuhnutím směsi se zeminou dojde k vytvoření nos
ných prvků, které výrazně zlepší geotechnické vlastnos
ti zeminového prostředí.

Pro realizaci injekčních prací pro tryskovou injektáž 
platí kap. 29C TKP.
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Injektáž se provádí podle RDS nebo technologického 
předpisu, který určí zejména:

- složení injekční směsi a její kontrolu,
- nejvyšší injektážní tlak,
- místo, kde se smí zdržovat obsluha soupravy, aby 

byla chráněna před možnými účinky prováděných 
prací,

- vybavení a způsob zapuštění injekční jehly do otvorů 
v obezdívce nebo do injekčních vrtů tak, aby se ne
mohla tlakem injektážní hmoty uvolnit,

- způsob uložení a spojení hadic, jakož i způsob napo
jení injektážní jehly,

- způsob řízení prací na základě vývoje tlaku, spotřeby 
a deformací.

24A.3.12.8 Kontrola

Zhotovitel při injektáži sleduje vývoj injekčního tlaku 
a spotřebu injektážní směsi. Je nutné zabránit nežádou
cím deformacím ostění i horninového prostředí a ne
kontrolovatelným únikům injektážní směsi, zejména 
jejímu proniknutí do stávajících inženýrských sítí a ji
ných podzemních a povrchových objektů. V případě 
úniku je třeba ihned zastavit injektážní práce a ihned 
provést sanaci sítí (např. propláchnutí apod.).

Je třeba také sledovat povrchovou zástavbu včetně po
vrchu komunikací, chodníků apod.

24A.3.13 Trhací práce

24A.3.13.1 Všeobecně

Použitelnost trhacích prací pro ražbu tunelů je dána do
kumentací stavby na základě vyhodnocení všech fakto
rů, které její úspěšnou aplikaci podmiňují.

Jsou to:

- stavy a vlastnosti horninového masivu, ve kterém 
bude raženo,

- stávající legislativa a stupně jejího naplnění v rámci 
příslušných správních řízení (stavební povolení, po
volení použít trhacích prací),

- povrchová situace (povrchová zástavba, inženýrské 
sítě),

- parametry díla a možnosti zhotovitele prací.

Realizace trhacích prací obecně sestává z fáze příprav
né (vstupní údaje pro projekt trhacích prací, projekt trha
cích prací, schvalovací řízení) a z vlastní realizace 
(odstřely, kontrola účinků trhacích prací, likvidace pří
padných škod).

24A.3.13.2 Přípravná fáze trhacích prací

Přípravné práce postupují po dvou vzájemně se ovlivňu
jících liniích:

- bezpečnostní, jejímž úkolem je vyloučit negativní 
účinky trhacích prací na okolí stavby a nebo přijatým 
opatřením jejich účinek omezit na společensky únos
nou míru;

24A.3.12.7 Provádění injektáží - technické, řešící dimenzování optimální hmotnosti 
náloží a jejich rozmístění a časování v rozpojovaném 
objemu horniny tak, aby použitá technologie byla 
technicky správná a cenově přijatelná.

24A.3.13.3 Bezpečnostní opatření

Základní dokumentací stanovenou jako součást DSP pří
padně DZS jsou „Vstupní údaje pro projekt trhacích pra
cí“, které zpracuje odborná organizace nebo znalec 
v oboru trhací práce a měření technologických otřesů. 
Dokumentací pro vlastní realizaci trhacích prací je „Ná
vrh trhacích prací“ (dále jen NTP), který je odborným 
podkladem pro vlastní realizaci trhacích prací podle pod
mínek RDS a podle předpisů SBS (Státní báňské správy). 
NTP zpracovává nezávislá odborná organizace nebo zna
lec v oboru. NTP ve svém řešení vychází také, mimo jiné, 
z hodnocení odolnosti staveb a sítí proti dynamickým 
účinkům trhacích prací. Odolnost objektů se stanovuje na 
základě pasportizace jejich aktuálního stavu. Na základě 
závěrů a předpokladů NTP lze vstoupit v jednání s jed
notlivými rozhodujícími účastníky řízení a vyžádat si od 
nich stanovisko k zamýšleným odstřelům.

24A.3.13.4 Povolení trhacích prací
Žádost o povolení trhacích prací lze podat pouze v přípa

dě, že na stavbu již bylo vydáno stavební povolení (viz 
zák. č. 50/76 Sb.), ve kterém jsou jako jedna z možných 
technologií rozpojování uvedeny trhací práce.

Žádost o povolení trhacích prací podává len, pro koho 

mají být trhací práce prováděny (zhotovitel nebo s jeho 
souhlasem ten, kdo bude trhací práce provádět jako pod- 
zhotovitel), § 28 zák. č. 61/1988 Sb.

Žádost o povolení trhacích prací musí mít náležitosti 

stanovené § 28 zák. č. 61/1988 Sb., tj. musí být dolože
na:

- dokumentací trhacích prací zpracovanou v rozsahu 
přílohy č. IV vyhl. ČBÚ č. 72/1988 Sb.,

- seznamem osob a organizací, jejichž práva nebo prá
vem chráněné zájmy budou provedením trhacích pra
cí dotčena nebo omezena (dotčen je vlastník, nikoliv 
uživatel),

- návrhem jejich ochrany,
- u podzemních staveb musí být doložena rovněž vý

počtem větrání,
- dále i náležitostmi podle § 22 vyhl. ČBÚ č.55/1996 Sb. 

(vymezení zóny seismických účinků a návrhem seis
mických, deformometrických či náklonoměmých mě
ření - má být stanoven i podíl měření úředních).

Pokud organizace, která žádá o povolení trhacích prací, ne
vlastní povolení k odběru výbušnin, je nutno o odběrní po
volení požádat u OBÚ ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb.

Odběr výbušnin povoluje rovněž v samostatném řízení 
OBÚ.

O povolení trhacích prací rozhodne v samostatném říze
ní OBÚ.

Pokud podklady předložené v řízení o povolení trhacích 
prací nejsou dostatečné, určí OBÚ organizaci (znalce),
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která na náklad objednatele (žadatele) zpracuje odborný 
posudek.

U přípravných prací prováděných v rámci geotechnic- 
kého průzkumu se postupuje v souladu se zák. 
č. 61/88 Sb. Žádost podává zhotovitel na příslušný báň

ský úřad.

24A.3.13.5 Projekt trhacích prací

Projekt trhacích prací, jeho rozsah a obsah se vypracová
vá dle zák. č. 61/88 Sb., vyhl. ČBÚ č. 72/88 Sb. a kap. 7 
TKP-D. Projekt zajišťuje a hradí zhotovitel díla.

Rozsah dokumentace se řídí velikostí celkové a dílčí ná
lože. K vypracování projektu trhacích prací je oprávněn 
výlučně technický vedoucí odstřelu s platným oprávně
ním podle §41 vyhl. ČBÚ č. 72/88 Sb.

24A.3.13.6 Způsob odstřelu

Způsob odstřelu, jeho rozsah a velikosti dílčích náloží 
musí být v souladu s VÚPTP a dalšími bezpečnostními 
omezeními, zvláště je-li tunel ražen v intravilánu pod 
zastavěným povrchem či inženýrskými sítěmi.

24A.3.13.7 Ochrana roznětu

S ohledem na úroveň ohrožení elektrického roznětu od 
jiných energií je nutné zpracovat v projektu trhacích 
prací opatření vedoucí k jeho ochraně (bludné proudy, 
atmosférická elektřina, VVN, VN energie), případně 
může být navržen neelektrický roznět.

24A.3.13.8 Návrh opatření k ochraně práv

Návrh opatření k ochraně práv a právem chráněných záj
mů osob a organizací dotčených trhacími pracemi je po
vinnou přílohou žádosti o povolení trhacích prací, ve 
které předkladatel žádosti, tj. zhotovitel stavby, prokazu
je rozsah a dosah jím navržených bezpečnostních opatře
ní při odstřelech. Tomuto opatření předchází podrobná 
pasportizace všech objektů a inženýrských sítí v zóně 
ohrožení, které mohou být nepříznivě ovlivněny či po
škozeny stavební činností (viz kap. č. 7 TKPD, příloha 
č. 6). Návrh zajišťuje a hradí zhotovitel díla.

24A.3.14 Kotvy, svorníky a mikropiloty

24A.3.14.1 Úvod

Požadavky na realizaci kotev, svorníků, mikropilot, 
technologické postupy zhotovovacích prací a odborné 
způsobilosti jsou popsány v kapitole 29B TKP.

24A.3.14.2 Kotvy, svorníky, mikropiloty

Kotvy, svorníky a mikropiloty jsou součástí dočasného 
nebo definitivního ostění tunelů a štol.

Typ kotev, svorníků, mikropilot, množství, délku, druh 
materiálu, únosnost, rozmístění, orientaci stanoví RDS 
na základě statického výpočtu. Detailní upřesnění umís
tění se provádí během výstavby na základě výsledků 
geotechnického monitoringu.

24A.3.15.1 Prevence
Zhotovitel je povinen učinit včas potřebná preventivní 
a zajišťovací opatření a bezodkladně odstraňovat nebez
pečné stavy, které by mohly ohrozit zhotovovací práce 
zhotovitele nebo zákonem chráněný zájem, zejména 
bezpečnost života a zdraví lidí.

V rámci havarijní prevence je zhotovitel povinen učinit 
opatření zejména k předcházení vzniku požárů a výbu
chů, průvalů vod a zvodnělého materiálu ve smyslu zá
kona ČNR č. 61/1988 Sb., § 6, odst. 2 a dále ve smyslu 
odst. 3 je povinen zjišťovat příčiny provozních nehod, 
pracovních úrazů, evidovat a registrovat je a výsledky 
předkládat OBÚ spolu s uvedením opatření provede
ných k odstranění úrazů.

24A.3.15.2 Plán zdolávání

Zhotovitel je povinen zpracovat plán zdolávání závaž
ných provozních nehod (havarijní plán).

Jeho vypracování zajišťuje na každou podzemní stavbu 
nebo podzemní dílo vedoucí pracovník v součinnosti 
s revírní báňskou záchrannou službou. Pro každou tako
vou stavbu musí být organizací ustanoven vedoucí pra
covník a potřebný počet osob k vykonávání technického 
dozoru za účelem zajištění bezpečného a odborného ří
zení stavby (zákon ČNR č. 61/1988 Sb., § 6, odst.l).

24A.3.15.3 Ohlášení provozní nehody (havárie)

Zhotovitel provádějící práce podléhající dozoru státní 
báňské správy je povinen příslušnému obvodnímu báň
skému úřadu bezodkladně hlásit závažné provozní ne
hody (havárie) a nebezpečné stavy ve smyslu § 11 
vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb., jakož i ve smyslu zákona 
ČNR č. 61/1988 Sb. (úplné znění) §5, odst. 5 a dále ve 
smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb., §5, odst. 3

- 5 ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb., je povinen ohlásit 
každý těžký úraz, smrtelný úraz, jakož i každou provozní 
nehodu. Dále je povinen tyto skutečnosti neprodleně 
ohlásit písemně objednateli/správci stavby.

Za havárii se považují zejména:

- požáry v podzemí,

- závaly podzemních děl, jejichž zmáhání se předpo
kládá po dobu delší než 24 hod. nebo jejichž účinky 
ohrozily či by mohly ohrozit povrchové objekty,

- průval vod a zvodnělých materiálů, a to i povrchových.

24A.3.15.4 Vedoucí pracovník likvidace havárie

Vedoucí pracovník stavby musí být ve smyslu vyhlášky 
ČBÚ č. 340/92 Sb. přezkoušen z příslušných předpisů 
před komisí OBÚ a na základě úspěšně vykonané 
zkoušky mu je vystaveno osvědčení pro výkon činnosti 
prováděné hornických způsobem. Tento vedoucí pra
covník je vedoucím likvidace havárie, který zdolávání 
havárie řídí (vyhláška ČBÚ č. 55/96 Sb., § 11 - 15) ve 
smyslu havarijního plánu. Řízení havárie se ujímá ne
prodleně, jakmile se o havárií dozví.

24A.3.15 Likvidace mimořádných událostí
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24A.3.15.5 Škody

24A.3.15.5.1 Nezaviněné škody

Škody vzniklé výstavbou tunelů v zóně ohrožení, ze
jména na povrchových objektech, jsou hrazeny na konci 
stavby na základě soudně-znaleckého posudku. Podkla
dem je výchozí a závěrečná pasportizace povrchové zá
stavby schválená objednatelem/správcem stavby 
a případně dílčí protokoly o poškození objektů. Náklady 
na soudního znalce hradí objednatel/správce stavby. 
Obdobné platí i pro inženýrské sítě apod.

24A.3.15.5.2 Zaviněné škody

Škody vzniklé nedodržením předepsané technologie 

výstavby či pracovní nekázní hradí zhotovitel stavby 
(viz VDP ČI. 20.2., 49 a 50).

24A.3.15.5.3 Prevence vzniku škod

Každý zhotovitel díla musí dbát při výstavbě na preven
ci vzniku škod, případně jejich snížení operativní úpra
vou technologie ražby, případně provedením dalších 
aktivních stavebních činností (podepření, stažení objek
tů, injektáže, podchycení apod.).

24A.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ
KAZNÍ ZKOUŠKY

24A.4.1 Dodávka a odběr zásilky
Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku, aby ve 
výrobně a na staveništi byly k dispozici pouze materiály, 
které odpovídají požadavkům smlouvy o dílo. Odběrem 
zásilky se rozumí její převzetí zhotovitelem ve výrobně 
nebo od přepravce na základě dodacího listu (viz kap. 1 
TKP, čl. 1.5.1).

Veškeré materiály jsou zpravidla dodávány od výrobců 
přímo na skládku stavby.

Objednatel/správce stavby musí být přizván zhotovite
lem k přejímce vybraných materiálů, stavebních dílů, 
konstrukcí a výrobků, které jsou určeny v TKP, ZTKP 
nebo v jiném dokumentu smlouvy o dílo, a dále při těch 
případech, kdy si to objednatel/správce stavby vyhradí, 
(viz kap. 1 TKP, čl. 1.5.1).

24A.4.2 Skladování
Požadavky na způsob uskladnění jednotlivých materiá
lů a výrobků jsou uvedeny v příslušných TKP. Zhotovi
tel odpovídá za správné uskladnění materiálů a výrobků 
tak, aby byly v souladu s technickými podmínkami vý
robců, viz kap. 1 TKP, čl. 1.5.2, jakož i za manipulaci 
s nimi tak, aby se zamezilo ztrátám z jejich poškození, 
znehodnocení nebo záměny.

24A.4.2.1 Materiál pro beton

Pro skladování materiálů pro beton platí ustanovení kap. 
18 TKP, čl. 18.3.5.2.

24A.4.2.2 Výztuž

Pro dodávku a skladování výztuže platí obecně kap. 18 
TKP a ČSN 732400.

Výztuž musí být chráněna před škodlivými vlivy během 
dopravy a skladování a uložení v konstrukci až do beto
náže. Skladování výztuže musí být takové, aby nedošlo 
k jejímu znečištění, poškození, záměně různých druhů 
a různých dodávek.

24A.4.2.3 Betonové dílce

Betonové dílce se dodávají s prohlášením o shodě včet
ně protokolů o výsledcích zkoušek a jejich hodnocení, 
včetně dokladů o splnění technických požadavků stano
vených pro výrobek v dokumentaci stavby a v TKP 
(ujištění o shodě).

Pokud se dílce skladují na staveništi, musí být uloženy 
tak, aby nedošlo k jejich poškození, znečištění a znehod
nocení.

24A.4.2.4 Ocel pro kotvy

Ocel pro kotvy, doložená ujištěním o vydaném prohlá
šení o shodě se dodává ve svazcích nebo svitcích. Při do
pravě a manipulaci se nesmí deformovat. Skladuje se 
proložena na odvodněných plochách nebo krytých 
skládkách odděleně podle kvalit.

24A.4.2.5 Konstrukční díly kotev a svorníků

Jednotlivé konstrukční díly kotev a svorníků, doložené 
ujištěním o vydaném prohlášení o shodě, je třeba uklá
dat ve skladech tak, aby nedošlo k jejich poškození.

24A.4.2.6 Injektážní směs, izolace, materiál 
pro těsnění spár

Skladování na stavbě se provádí podle charakteru vý
robku, technických a dodacích podmínek výrobku v zá
vislosti na ročním období tak, aby nedocházelo ke 
změnám jejich vlastností. Zpravidla je třeba zajistit na 
stavbě krytý sklad, který je zabezpečen proti extrémním 
teplotním výkyvům (stinné místo, temperování v zimě 
apod.). Zéjména poloha, způsob (např. skladování do 
výšky) a doba skladování výrobků musí být v souladu 
s podmínkami výrobce nebo po konzultaci s ním. Skla
dování izolací dodávaných v rolích je možné pouze ve 
svislé poloze, max. 2 vrstvy na sobě.

24A.4.3 Průkazní zkoušky
Podrobná metodika průkazních zkoušek stavebních vý
robků je dána příslušnými TKP, ČSN a technologický
mi předpisy pro jednotlivé technologie odsouhlasené 
objednatelem/správcem stavby.

Průkazní zkoušky výrobků (materiálů, směsí, prvků 
apod.) zajišťuje zhotovitel. Doložením prohlášení o sho
dě (viz nařízení vlády 178/1997 Sb. a MPRSJ-PK ob
last 2.3.2 ostatní výrobky) včetně protokolů s výsledky 
průkazních zkoušek výrobků a posouzením splnění kva
litativních parametrů podle požadavků těchto TKP, 
ČSN a TP prokáže zhotovitel objednateli/správci stavby 
vlastnosti výrobku. Přílohou je ujištění o vydaném pro
hlášení o shodě výrobců materiálů s protokoly s výsled
ky zkoušek, posouzení splnění kvalitativních parametrů 
podle těchto TKP příslušných ČSN, TP a doklad o spl-
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není případných zvýšených a dalších technických poža
davků dle TKP, ZTKP, ČSN a TP.

Průkazní zkoušky je nutné provádět u všech druhů sta
vebních výrobků a konstrukcí, které jsou součástí defini
tivního ostění a u vybraných rozhodujících druhů 
stavebních výrobků, které jsou součástí dočasné výstroje.

Průkazní zkoušky se musí provést vždy, předepisuje-li 
to dokumentace stavby, TKP případně ZTKP nebo 
vyžádá-li to objednatel/správce stavby. Tato vyžádaná 
zkouška se hradí jako zvláštní položka, viz VDP čl. 36.

Průkazní zkoušky musí být provedeny laboratoří se způ
sobilostí podle MP RSJ-PK č.j. 19160/95-230 ve znění 
č.j. 22785/96-230, 29693/98-120 a pozdějších změn.

Tato laboratoř musí být odsouhlasena objednate
lem/správcem stavby. Prohlášení o shodě a průkazní 
zkoušky ve formě laboratorní zprávy o zkouškách musí 
být předány nejpozději 14 dní před zahájením prací. Ob
jednatel/správce stavby se k nim musí vyjádřit do 7 dnů.

Po schválení průkazních zkoušek vypracuje zhotovitel 
technologický předpis a předloží jej ke schválení objed
nateli/správci stavby.

Průkazní zkoušky betonu a jeho složek, výztuže, injek- 
tážních malt jsou specifikovány v kap. 18 TKP, čl. 4.2.

24A.4.3.1 Stříkaný beton

Průkazní zkoušky stříkaného betonu se musí provést na 
vzorcích zhotovených pomocí stříkacího zařízení, jenž 
bude na stavbě používáno při realizaci konstrukce, ze sta
novených (předpokládaných) složek betonu, a to před 
vlastním používáním (nasazením) stříkaného betonu.

Pro stanovení skladby stříkaného betonu je třeba vy
zkoušet alespoň dvě záměsi s různým obsahem pojivá 
a k tomu přiměřeně změněným dávkováním příměsí.

Pro srovnání je třeba vyzkoušet se stejným složením i beton 
bez urychlovače tuhnutí („nulový beton“). S tímto „nulo
vým betonem“ počítá také přezkoušení základní betonové 
směsi (výchozí směsi) za daných podmínek na stavbě.

24A.4.3.2 Beton

Průkazními zkouškami zhotovitel prokazuje optimální 
složení betonu a spolehlivé splnění požadovaných para
metrů betonu s přihlédnutím k podmínkám betonáže, 
konstrukce, dopravy betonu, klimatických vlivů, ošetřo
vání apod. - podrobně viz kap. 18 TKP, čl. 18.4.2.

24A.4.3.3 Prokázání technické způsobilosti kotev

Požadovanou únosnost kořenové části určuje typová 
zkouška, kterou se prokazuje technická způsobilost na
vrhovaného typu kotvy. Typová zkouška se musí pro
vést nejméně v jednom druhu horniny, přičemž se musí 
zhotovit nejméně 3 zkušební kotvy. Po předepnutí kotev 
se musí kotvy za účelem kontroly odkopat. Podrobně viz 
kap. 29BTKP, čl. 29B.4.3.1.

Typová zkouška kotvy je podkladem pro vydání výrobko
vého certifikátu a certifikace technologického postupu. 
Průkazní a kontrolní zkoušky se provádí průběžně na 
každé stavbě.

Maximální únosnost daného typu svorníků osazených 
do určitého horninového prostředí zhotovitel zjišťuje tr
hacími zkouškami. Svorník je zatěžován postupně tako
vou silou v krátkých časových intervalech až na mez 
porušení. Zhotovitel provede minimálně 3 zkoušky, po
kud RDS nestanoví jinak. Podrobně viz kap. 29B TKP, 
čl. 29B.4.4.

24A.4.3.5 Mikropiloty

Průkazní zkoušky mikropilot provede zhotovitel na kaž
dé stavbě, pokud RDS nestanoví jinak s ohledem na její 
časovou a finanční náročnost (jedná se pouze o statickou 
zatěžovací zkoušku). Ověřuje se správnost předpokladů 
dokumentace. Pokud se předpokládaných výsledků ne
dosáhne, zhotovitel navrhne opatření, které předloží ob
jednateli/správci k odsouhlasení-viz kap. 29B TKP, čl. 
29B.4.5. Únosnost prvku lze také dovodit ze zkušeností 
z průběhu injektáže kořene. Důležitá je certifikace tech
nologického postupu a prohlášení o shodě zabudova
ných výztužných prvků.

24A.4.3.6 Injektážní směsi, materiály pro těs
nění spár

Průkazní zkoušky injektážních směsí a materiálů pro těs
nění spár dokladují vlastnosti směsí a těsnění určitého 
složení před vlastní injektáží a těsnění spár (objemová 
hmotnost, viskozita, odstav, vody, doba zpracovatel
nosti) a po jejich zreagování (pevnost v tlaku, vodotěs
nost, modul deformace apod.). Průkazní zkouška může 
být nahrazena výrobkovým certifikátem.

24A.4.3.7 Izolace

Zhotovitel izolačních prací je povinen prokázat kvalitu 
všech použitých materiálů, výrobků a izolačního systé
mu jako celku. Průkazní zkoušky slouží k prokázání 
vhodnosti izolačního systému. Nesmí být starší 5 let. 
Podrobněji viz kap. 21 TKP čl. 1.4.

24A.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KON
TROLNÍ ZKOUŠKY

24A.5.1 Všeobecně
Zkoušky zahrnují:

- odběr vzorků a jejich ošetření,
- dopravu vzorků z místa odběru do zkušebny,

- provedení zkoušky včetně zkušebního protokolu.

Každý vzorek musí být označen popisem a následující
mi informacemi:

- původ vzorku, název a místo stavby,

- místo zabudování (dočasně, definitivní ostění, zá
klad, vozovka),

- označení typu směsi,
- kdo vzorky odebral, datum a hodina odběru,
- komu je vzorek určen, adresa.

Zkoušky na konstrukci

24A.4.3.4 Svorníky
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— každé zkušební místo na konstrukci musí být označe
no a v dokumentech vedeno pod tímto označením 
a specifikací zkoušené vlastnosti.

24A.5.2 Kontrolní zkoušky
Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel za účelem zjiště
ní, zda jakostní vlastnosti stavebních hmot, směsí a ho
tové úpravy odpovídají smluvním požadavkům 
zejména TKP a ZTKP, prohlášením o shodě a průkaz
ním zkouškám. Zhotovitel je povinen zajistit provádění 
kontrolních zkoušek v požadovaném rozsahu dle kapitol 
TKP

č. 3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě,

č. 4 Zemní práce,

č. 6 Cementobetonový kryt,

č. 7 Hutněné asfaltové vrstvy,

č. 10 Obrubníky, chodníky a zpevněné plochy,

č. 14 Dopravní značky a dopravní zařízení,

č. 15 Osvětlení pozemních komunikací,

č. 16 Piloty a podzemní stěny,

č. 18 Beton pro konstrukce,

č. 19 Ocelové mosty a konstrukce,

č. 21 Izolace proti vodě,

č. 29 Zvláštní zakládání,

č. 31 Opravy betonových konstrukcí.

Výsledky zkoušek se protokolují a jsou součástí staveb
ního deníku a dokladů pro převzetí prací.

V průběhu a po dokončení zhotovovacích prací zhotovi
tel ověřuje dosažení technických a kvalitativních para
metrů, které jsou předepsány dokumentací, touto 
kapitolou TKP, kap. 3,4,6,7,10, 14,15,16, 18, 19,21, 
29 a 31 TKP a případně ZTKP, nebo určeny průkazními 
zkouškami. Druhy a způsob provedení příslušných kon
trolních zkoušek ajejich četnosti jsou určeny v jednotli
vých kapitolách TKP a ZTKP. Výsledky zkoušek 
a jejich vyhodnocení předkládá zhotovitel objednate
li/správci stavby (viz kap. 1 TKP, čl. 1.6).

Zkoušky provádí laboratoř se způsobilostí podle MP 
RSJ-PK v oblasti 2.2.1 zkušebnictví (laboratorní činnost) 
č.j. 19160/95-230, ve znění změn č.j. 22785/96-230, 
29693/98-120 a pozdějších změn. Tato laboratoř musí 
být odsouhlasena objednatelem/správcem stavby.

Objednateli/správci stavby nebojí pověřené osobě musí 
zhotovitel umožnit přístup do laboratoří, na staveniště, 
do skladů.

Zhotovitel odsouhlasí s objednatelem/ správcem stavby 
čas a místo konání zkoušky. Objednatel/správce stavby 
sdělí nejméně 24 hodiny předem, že se hodlá zkoušky 
zúčastnit. Jestliže se ke zkoušce nedostaví, může zhoto
vitel zkoušku provést. Poté předá objednateli/správci 
stavby výsledky zkoušek písemně a ten je musí považo
vat za správné, a to i v případě jejich zřetelné neshody.

Výsledky kontrolních zkoušek musí zhotovitel předklá
dat objednateli/správci stavby průběžně bez prodlení. 
Protokoly zkoušek se evidují v laboratorním deníku

a jsou součástí stavebního deníku a dokladů pro odsou
hlasení a převzetí prací.

Zhotovitel zpracovává kontrolní a zkušební plán a před
kládá jej objednateli/správci stavby ke schválení. Kon
trolní a zkušební plán je součástí plánu jakosti nástavbu.

Vzorky se odebírají a ošetřují na stavbě, zkoušejí se ve 
schválené zkušebně nebo na stavbě za přítomnosti ob
jednatele/správce. Pro ověření jakosti vstupních mate
riálů provádí zhotovitel kontrolní zkoušky na stavbě.

24A.5.2.1 Stříkaný beton

Zkouškou tuhnutí a tvrdnutí se vyšetřuje pevnost sta
vebního dílu provedeného ze stříkaného betonu za pod
mínek na stavbě k jednotlivému časovému bodu. 
Provedou se zkoušky pevnosti v tlaku mladého stříkané
ho betonu.

Zkušební tělesa se smí vyjmout z konstrukce při techno
logické pevnosti umožňující takové odebrání bez toho, 
aby došlo k poškození vzorků, jež by zkreslilo získané 
výsledky. Technologická pevnost se určí při provádění 
průkazních zkoušek.

Zkušební vzorky, které slouží pro stanovení (ověření) 
třídy pevnosti nebo E modulu, musí být uloženy až do 
stáří 10 dnů pod vodou a potom až do zkoušení na vzdu
chu v uzavřeném prostoru při teplotě 20“C ± 2“C.

Zkušební vzorky pro zkoušky v příčném tahu, vodotěs
nosti a mrazuvzdornosti se skladují až do zkoušky (nebo 
alespoň 14 dnů před zkouškou) pod vodou při teplotě 
20”C ± 2"C.

Zkouška vodotěsnosti, mrazuvzdornosti a odolnosti 
proti agresivitě se provádějí v souladu s ČSN 73 2430 
v min. četnosti dle ČSN 73 1209, ČSN P ENV 206 nebo 

ve zpřísněné četnosti předepsané RDS. Kontrola jakosti 
betonu monolitické báňské výztuže se řídí ČSN 44 2063.

Pro stanovení pevnosti v tlaku a v příčném tahu je třeba 
vyzkoušet minimálně 5 vzorků, pro stanovení všech os
tatních vlastností stříkaného betonu alespoň 3 vzorky. 
Doporučené kontrolní zkoušky prováděné na vzorcích 
odebíraných na stavbě - viz tabulka 2.

Skutečné hodnoty tloušťky nastříkaného betonu se zís
kají na 5 jádrových vrtech průměru 100 mm provede
ných namátkově na ostění po době zrání alespoň 
48 hodin. Jádra mohou být použita k vyšetření pevnosti 
v tlaku stříkaného betonu po 3 nebo 28 dnech. S ohle
dem na pevnosti vyhodnocované na konstrukci in situ 
stačí, když průměrná kontrolní pevnost Rbtn v tlaku bude 
vyšší než hodnota zaručené pevnosti Rb(,.

24A.5.2.2 Beton

Kontrolajakosti výroby a kontrola shody se provádějí pod
le ČSN ENV 206 kap. 11 a dle kap. 18 TKP, čl. 18.5.1.

24A.5.2.3 Kotvy

Kontrolní zkoušky u dočasné nebo trvalé kotvy se pro
vedou u každé kotvy, u které nebyla provedena průkazní 
zkouška. Kotva se předepne na 0,1 Fdov a pak se postupně 
zatíží na 1,4 Fdov, přičemž se měří posun kotvy .Potom
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Tab. 2 Kontrolní zkoušky stříkaného betonu

Zkouška Vlastnost Metoda zkoušení
Zkušební těle

so (vzorek)
Doba stáří zkušební

ho vzorku
Četnost odběru zku

šebního vzorku

„mladý“ stříkaný 
beton

počáteční pevnost 
(zkoušky tuhnutí 

a tvrdnutí)

penetrační jehla
vnější plášť 

ostění
6, 15, 30, 60 min. 1 x měsíčně

Kaindl-Meyco 
osazené trny

vnější plášť 
ostění

3, 6, 12 hod., 
a 24 hod.

lx měsíčně

stříkaný beton pevnost v tlaku

ČSN 73 2400 čl. 18.2.2 - 
tělesa vyjmutá z kce.

ČSN 73 2430 čl. 8.2.9 vy
říznutá nebo odvrtaná jádra 

ČSN 73 1327 stanovení 
pevnosti

ČSN 73 1315 stanovení 
hmotnosti, hustoty, hutnosti 

a pórovitosti

válec průměr 
100mm 

h = 1 OOmrn 
z jedné série

3 dny
(28, 56, 90 dní)

na každých 2500m\ 
nebo 2x měsíčně

cement počátek a konec tuhnutí

specifický povrch 
Vicatova jehla

ČSN PENV 206 
akreditovaná laboratoř

2kg

ihned po odběru na 
stavbě lx za 2 měsíce

akreditovaná laboratoř

kamenivo
křivka zrnitosti ČSN 721512

10kg

(25kg)
ihned po odběru na 

stavbě
lx měsíčně

vnitřní vlastní vlhkost ČSN 721512 10kg laboratoř stavby 1 x měsíčně

urychlovač tvrdnutí 
(práškový nebo 

tekutý)

reagence k cementu 
t.j. urychleni tuhnutí

akreditovaná laboratoř 2kg akreditovaná
laboratoř

lx za 3 měsíce

Poznámka: Rozsah a četnost zkoušek mohou být upřesněny v ZTKP a RDS. 
Příklad průběhu nárůstu pevnosti SB 25 při kontrolních zkouškách - viz. příklad 12.

se kotva odlehčí na 0,1 Fdov, zaměří se na trvalý posun 
kotvy a kotva se zatíží na sílu určenou RDS.

Kotvy, u nichž nevyhoví kontrolní zkouška, se registrují 
a po dosažení stanovených kriterií injektáže se po uply
nutí 10 dnů od ukončení injektáže znovu napínají.

Pokud ani při druhém napínání nevyhoví, řeší případ 
projektant a technolog zhotovitele.

Jedná-li se o jednu ze skupiny kotev, je možno ji zakot
vit na nižší síle a vzniklý úbytek nahradit u blízkých ko
tev. Postup musí předem odsouhlasit objednatel/správce 
stavby a následně zapsat do stavebního deníku a zapra
covat do DSPS.

24A.5.2.4 Svorníky
Kontrola dokumentací požadovaného předpětí nebo do
voleného namáhání svorníků ve funkci (provozní vý
ztuž) se provede utahováním matice na vyčnívajícím 
konci svorníků momentovým klíčem (viz kap. 29B 
TKP, č. 29B.5.3).

Počet prováděných kontrolních zkoušek v báňských dí
lech udává bývalá ON 44 21 40, minimálně však 10% 
z osazených svorníků. Použití a četnost určuje technolo
gický předpis.

24A.5.2.5 Mikropiloty
Kontrolní zkoušky se provádějí zatěžováním mikropilo
ty a za obdobných podmínek jako u zkoušky průkazní, 
pokud není v dokumentaci stavby nebo objednate
lem/správcem stavby stanoveno jinak. Zatěžovací cyk
lus je omezen na stupeň 0,6 P, 1,2 P a 1,5 P 
s mezilehlými odlehčeními - podrobně viz kap. 29B 
TKP, čl. 29B.5.4.

Zkouška mikropiloty vyhovuje, když hodnota A nekles
ne pod 90% hodnoty A průkazní zkoušky. Počet kon
trolních zkoušek musí být minimálně 2% z daného 
počtu mikropilot.

Projektant a objednatel/správce stavby musí k posouze
ní správnosti prvku využít záznamy původní dokumen
tace (geologický profil vrtání, skladba výztužného 
prvku, záznam o injektáži) a jejich porovnání s předpo
klady dokumentace.

24A.5.2.6 Injektážní směsi

Kontrolní zkoušky injektážních směsí dokladují správ- 
nostjejí výroby (obj. hmotnost, viskozita, odstav, vody) 
a vlastnosti po vytvrzení (pevnost, propustnost apod.). 
Vzorky se zhotovují válcové o 0 50 mm a výše 100 mm. 
Výsledky se porovnávají s průkazními zkouškami (viz 
kap. 29B TKP čl. č. 29B.5.5).

24A.5.2.7 Izolace

Zhotovitel izolačního systému provádí kontrolní zkouš
ky jednotlivých izolačních vrstev včetně kontroly kvali
ty betonového podkladu. O výsledcích musí být sepsán 
protokol, který je součástí stavebního deníku. Podrobně 
jsou kontrolní zkoušky popsány v kap. 21 TKP čl. 1.5. 
Kontrolní zkoušky musí být rozpracovány v technolo
gickém předpisu pro provádění izolačních prací. Kromě 
pravidelné vizuelní komisionelní kontroly v každé fázi 
provádění prací je třeba přednostně využívat metod pro
vádění zkoušek pomocí přístrojů.

24A.5.2.8 Materiál na spárování

Kontrolní zkoušky jakosti spárovacích směsí se prová
dějí v četnosti 1 zkouška na každých i započatých
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350 m" zaspárované plochy, pokud dokumentace stavby 
či ZTKP nestanoví jinak.

24A.5.2.9 Kontroly zařízení/pomůcek pro vý
robu/kontrolu stříkaného betonu

a) Mícháma na suchou směs (zavlhlou) směs

Staveništní míchámy musí být při uvádění do provozu 
přezkoušeny akreditovanou dozorující organizací z hle
diska přesnosti dávkování výchozích hmot a účinnosti 
míchání. Míchámu je třeba při provozu přezkušovat 
každé 3 měsíce na přesnost dávkování (kalibrování vah 
a dávkovacích zařízení) a účinnost míchání.

b) Dávkovací zařízení urychlovače tuhnutí

Dávkovací zařízení práškových nebo tekutých urychlo
vačů je třeba kalibrovat nejméně lx měsíčné.

c) Penenetrační jehla, přístojKaindl-Meyco

Tyto pomůcky či zařízení používá zpravida nezávislá 
akreditovaná laboratoř a garantuje jejich správnou funkci 
jejich kalibrací v četnosti odpovídající jejich využiti. Po
kud jsou tyto přístroje skladovány a požívány stavbou 
musí být jejich kalibrace provedena minimálně lx za rok.

24A.5.3 Kontrolní zkoušky zajištěné objed
natelem

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr
nosti zkoušek zhotovitele je objednatel/správce stavby 
oprávněn provádět zkoušky podle vlastního systému 
kontroly jakosti. Provádí je buď ve vlastní laboratoři 
neboje zadává u jiné nezávislé akreditované laboratoře.

Pro hrazení nákladů na zkoušky platí příslušné články 
Všeobecných dodacích podmínek (čl. 36.2 až 36.5) 
uvedené též v kapitole 1TKP-Všeobecně, čl. 1.6.1.3 e).

24A.5.4 Kontrola tvarů a rozměrů konstrukce
Tvar a rozměry konstrukce je třeba zkontrolovat jak 
z hlediska statické funkce, tak ve vztahu k průřezu stav
by příslušného tunelu.

Tunely je nutno proměřit před zahájením provádění vo
zovek. Rozsah a způsob kontrol dodržení tvaru (průřezu 
stavby a průjezdního profilu) je stanoven v dokumentaci 
stavby (DSP, DZS, RDS) nebo ZTKP.

24A.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

24A.6.1 Obecně
Přípustná mezní odchylka je hodnota, o kterou je možno 
zvětšit nebo zmenšit geometrický rozměr (parametr) 
konstrukce tunelu.

Pokud není v DZS, v předpisech výrobců, v ustanove
ních příslušných TKP nebo ZTKP stanoveno jinak, platí 
pro přípustné odchylky ustanovení ČSN 73 0205. 
V ZTKP se stanoví třída přesnosti. Pro orientaci lze po
užít přílohu č. 4 TKP 18.

Vzhledem k požadované životnosti a dokonalé vodotěs
nosti je požadovaná tolerance hlavních rozměrů tubinků 
±0,2 mm (ve styčných a ložných spárách).

24A.6.3 Stříkaný beton
Přípustné odchylky jsou stanoveny v RDS. V případě 
zjištěných odchylek vně projektovaného obrysu tuneluje 
možné provést dostříkání, pokud objednatel/správce 
stavby na návrh projektanta nerozhodne jinak (například 
zaplnění prostoru betonem definitivní konstrukce ostění 
v případě dvouplášťového ostění). Při překročení projek
tovaného obrysu ostění ze stříkaného betonu dovnitř tu
nelu (vliv deformací nebo větší tloušťka ostění) musí být 
případ od případu řešen samostatně. Objednatel/správce 
stavby na návrh projektanta rozhodne postup další úpravy 
obezdívky (např. zeslabení def. konstrukce obezdívky 
a zvýšení počtu trvalých kotev, zeslabení tloušťky stříka
ného betonu po stanovených pasech bezprostředně před 
betonáží definitivního monolitického ostění apod.).

24A.6.4 Pochybnosti
Pokud zhotovitel zjistí chybu v přípustných odchylkách 
předepsaných DZS, musí pochybnosti či chybu prověřit 
a výsledky řešení (opravy) předem odsouhlasit objedna
telem/správcem stavby a následně zapsat do stavebního 
deníku a zapracovat do RDS, DSPS.

24A.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

24A.7.1 Betonáž za zvláštních klimatických 
podmínek

Betonáž za zvláštních klimatických podmínek (betono
vání za nízkých a záporných teplot nebo betonování 
v horkém a suchém prostředí) a ošetřování betonu 
v těchto podmínkách se řídí ustanoveními kap. 18 TKP, 
ČSN 73 2400 (kap. 12), ČSN P ENV 206 (čl. 10.6.4 

a 10.7). Zhotovitel musí vypracovat a předložit ke 
schválení objednateli/správci stavby zvláštní technolo
gický předpis zohledňující klimatické podmínky jak při 
výrobě betonu, tak při dopravě, ukládání a ošetřování 
včetně plánu provádění kontrolních zkoušek.

24A.7.2 Kontrola betonáže
Před betonáží musí být mimo jiné provedena kontrola:

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

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

Definitivní monolitická obezdívka musí být po dobu 
tuhnutí a tvrdnutí betonu chráněná proti vzniku mikro- 
trhlin (nejlépe vlhčením po dobu alespoň 1 týdne).

Návrh speciálních opatření zpracovává zhotovitel 
a schvaluje objednatel/správce stavby.

24A.6.2 Skládané ostění
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24A.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

24A.8.1 Odsouhlasení prací
Odsouhlasení prací znamená, že předmětné práce byly 
provedeny v souladu se závazky zhotovitele obsažený
mi ve smlouvě o dílo, tj. že jejich poloha, tvar, rozměry, 
jakost a ostatní charakteristiky odpovídají požadavkům 
dokumentace, TKP, ZTKP a případně dalším dokumen
tům smlouvy. Toto odsouhlasení je nutné pro:

- zahájení následných prací, které na posuzované práce 
navazují neboje zakryjí,

- potvrzení měsíčních plateb za provedené práce,
- při jejich ukončení nebo při celkové fakturaci (vý

sledná fakturace).

Zhotovitel musí i nadále o odsouhlasené práce řádně pečo
vat a udržovat je a zodpovídá za vzniklé škody až do doby 
převzetí prací objednatelem (viz kap. 1 TKP, čl. 1.7.1).

24A.8.2 Zakrytí konstrukce
Charakter tunelových staveb vyžaduje, aby zhotovitel 
vyzval objednatele/správce stavby k odsouhlasení prací, 
které při dalším postupu prací budou zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Jedná se zejména o primární os- 
tění, izolace, odvodnění, kanalizace, dílčí prvky defini
tivního ostění.

Zápis o výsledku odsouhlasení stavebních prací, které 
budou zakryty, zapíše zhotovitel stavby ihned po jejím 
ukončení spolu se zaměřením prostorové polohy geode
tickými metodami z bodů vytyčovací sítě těchto prací do 
stavebního deníku. Správnost potvrdí podpisem objed
natel/správce stavby.

Objednatel/správce stavby je povinen u vybraných zho- 
tovovacích prací uvedených v TKP a ZTKP zajistit též 
posouzení nebo stanovisko nezávislou organizací, např. 
tou, která zajišťuje geotechnický monitoring.

24A.8.3 Převzetí prací
Převzetí prací se provádí pro celé dílo nebo pro jeho jed
notlivé části (objekt, oddíl, provozní soubor nebo jejich 
část, úsek) ve shodě s požadavkem objednatele/správce 
stavby uvedeným ve smlouvě o dílo.

Převzetí prací se uskutečňuje přejímacím řízením, které 
svolává správce stavby po oznámení zhotovitele (viz 
kap. 1 TKP, čl. 1.7.2).

Současně se žádostí o zahájení přejímacího řízení o pře
vzetí ucelených celků předá zhotovitel objednate
li/správci stavby písemnou zprávu o hodnocení kvality 
prací. Její součástí je přehled všech měření a výsledků 
všech druhů zkoušek a dokumentace prokazující kvalitu 
použitých výrobků, materiálů (směsí, prvků apod.). 
Součástí je i protokol o geodetickém zaměření a sady 
dokumentace skutečného provedení stavby.

Objednatel/správce stavby, resp. jím pověřená právnická 
nebo fyzická osoba, provede závěrem celkové hodnocení 
jakosti provedených prací, jehož kopii předá při zahájení 
přejímacího řízení zhotoviteli stavby a následnému

správci tunelu PK. Podkladem pro hodnocení je zpráva 
o hodnocení kvality vypracovaná zhotovitelem a vyjád
ření správce stavby k činnosti zhotovitele a výsledky 
zkoušek a měření objednatele. Závěrem hodnocení je 
srovnání všech výsledků s požadavky DZS, RDS, TKP, 
ZTKP a příslušných norem a předpisů, smlouvy o dílo 
a případně návrh na srážky z ceny nebo jiné opatření.

Důležitým podkladem je také vizuální posouzení prove
dené objednatelem/správcem stavby.

24A.8.4 Dokumentace skutečného provedení 
stavby

Po dokončení stavby musí zhotovitel vypracovat trvan
livým způsobem dokumentaci skutečného provedení 
stavby (minimálně 2 paré). Tato dokumentace musí být 
předložena k odsouhlasení objednateli/správci stavby 
při převzetí prací a pak následně trvale uložena u správ
ce (provozovatele) dokončeného tunelového díla a na 
příslušném stavebním úřadě.

Dokumentací skutečného provedení stavby se rozumí 
dokumentace, v níž jsou uvedeny veškeré změny, ke 
kterým došlo při provádění stavby.

Podrobně viz kap. 1 TKP a příloha č. 4 této kapitoly TKP.

24A.8.5 Dohled báňské správy
Vzhledem k tomu, že provádění tunelu podléhá státnímu 
odbornému dohledu báňské správy, připraví zhotovitel 
k přejímacímu řízení i zápisy a osvědčení státního od
borného dohledu.

Státní báňská správa vykonává při provádění prací hornic
kým způsobem vrchní dozor nad dodržováním zákona 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
předpisů podle něj vydaných a jiných obecně závazných 
předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a bezpečnost technických zařízení, požární ochranu 
v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud vy
konávají činnost prováděnou hornickým způsobem.

Rovněž tak vykonává dozor nad používáním výbušnin 
k trhacím pracím.

Poznámka:
Státní stavební dohled (podle stavebního zákona) přísluší přísluš
nému stavebnímu úřadu, který stavbu povolil.

24A.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ
- GEOTECHNICKÝ MONITORING

24A.9.1 Úvod

Geotechnický monitoring (dále jen GTM) je soubor mě
ření a pozorování prováděných na základě dokumentace 
GTM, zaměřených na sledování a kontrolu reakce hor
ninového prostředí na stavbu (ražbu) tunelu a sledování 
všech indukovaných účinků v okolí stavby, respektive 
v zóně ohrožení a v zóně sledování.

Součástí geotechnického monitoringu tunelů je také 
monitorování stability svahů příportálových úseků.

Geotechnický monitoring musí být v předmětném úze
mí zahájen v předstihu před započetím stavební činnosti
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tak, aby bylo možno zdokumentovat původní klidový 
stav horninového prostředí.

Veškerá měření musí být realizována v návaznosti na 
vytyčovací síť.

Geotechnický monitoring se dělí na:

- operativní v geomechanicky aktivní zóně horninové
ho masivu kolem výrubu,

- kontrolní geotechnický monitoring v zónách ohrože
ní a sledování.

V případě nutnosti je nutné po kolaudaci stavby pokračo
vat v kontrolním monitoringu všude tam, kde nedošlo 
k ustálení sledovaných veličin, a to po dobu minimálně 
5 let nebo do doby průkazného ustálení sledovaných veli
čin (hladina podzemní vody, vydatnost pramenů a odvod
ňovacích vrtů, pohyby povrchu území, chování nových 
konstrukcí, zejména portálů a příportálových konstrukcí). 
K tomu bude využit vybraný systém prvků monitoringu.

Geotechnický monitoring zajišťuje pro správce stavby 
nezávislá odborná firma na základě výběrového řízení, 
kterému předchází realizační dokumentace geotechnic- 
kého monitoringu (monitorovacího systému). Výsledky 
slouží především pro potřebu správce stavby, který je 
může poskytnout zhotoviteli díla.

Geotechnický monitoring může také přímo provádět ob
jednatel/správce stavby, pokud k tomu má personální 
a materiální vybavení a příslušná oprávnění.

Výškové srovnávací měření je třeba také provádět při 
klasických injektážích a tryskové injektáže vždy tam, 
kde v dosahu těchto prací se nachází povrchová zástav
ba nebo inženýrské sítě.

24A.9.2 Ražení s využitím spolupůsobení masivu
Ražení může být prováděno pouze při současném měře
ní napěťodeformačního stavu systému hornina - ostění. 
Je třeba provádět minimálně tato měření:

- měření deformace nadloží tunelového díla, tzv. povr
chové měření vývoje poklesové kotliny (nejlépe me
todou přesné nivelace),

- zjišťování deformace primárního ostění výrubu (kon- 
vergenční měření),

- měření napětí na rubu a uvnitř primárního ostění,
- sledování deformace horninového prostředí v okolí 

výrubu (extenzometrická měření).

Dále je třeba provádět geotechnická sledování, hodno
cení podmínek ražby, dokumentaci každého čela výru
bu. S ohledem na nepřetržitý pracovní režim ražeb je 
nutné počítat s „trvalou“ přítomností specialisty GTM 
na stavbě.

24A.9.3 Měření deformací primárního ostění 
(konvergenční měření)

Kon vergenční měření může být prováděno dvěma odliš
nými způsoby:

- měření relativních posunů,
- měření absolutních posunů.

Konvergence výrubu jsou měřeny na značkách zabudo
vaných do primárního ostění, měření je prováděno v jed
notlivých příčných profilech vzdálených od sebe 
několik málo desítek metrů (určí realizační dokumenta
ce GTM). Četnost měření, způsob vyhodnocování a zá

kladní kriteria konvergenčního měření stanoví také 
realizační dokumentace GTM.

Konvergence je nutno měřit a vyhodnocovat v každém díl
čím výrubu. Obvykle je konvergenční měření součástí 
geotechnického monitoringu (viz příloha č. 7 těchto TKP).

Měření absolutních posunů se provádí velmi přísným 
geodetickým měřením. Rozsah určí řešitel GTM.

24A.9.4 Extenzometrická měření
Sledování deformací horninového masivu v okolí výru
bu stanoví RDS GTM.

24A.9.5 Napěťová měření
Sledování napětí na kontaktu horniny s provizorním os- 
těním výrubu, případně měření normálního napětí v pri
márním ostění stanoví RDS GTM.

24A.9.6 Sledování poklesové zóny
Pro sledování vývoje a velikosti deformací v poklesové 
kotlině se s přihlédnutím na přítomnost stavebních ob
jektů a inženýrských sítí instaluje síť nivelačních bodů. 
Velikost sítě rovněž ovlivňují geotechnické poměry 
a výška nadloží nad výrubem. Současně je třeba sledo
vat hladinu podzemní vody včetně výšky hladiny ve 
studních v zóně ohrožení.

24A.9.6.1 Geodetické měření 

Geodetická měření se dělí na:

- periodická,
- bezpečnostní.

Periodická měření se provádějí zpravidla v intervalech 
1-2 měsíce na celém systému značek. Slouží ke kontrole 
a vyhodnocení celé poklesové kotliny.

Bezpečnostní měření se provádí zpravidla v intervalech 
l-2x týdně, na omezeném rozsahu nivelačních značek 
v závislosti na postupu ražby tunelů a na poloze čelby 
k povrchové zástavbě.

24A.9.6.2 Inklinometrická měření

Tímto měřením se sledují deformace v blízkém okolí 
výrubu, případně projevy stability okolních svahů včet
ně portálových úseků.

24A.9.7 Vyhodnocování měření
Všechna měření musí být vyhodnocována ihned. Důle
žitou podmínkou úspěšnosti geotechnického moni
toringu je také nutnost komplexního vyhodnocování 
všech naměřených hodnot a pozorování najednou. Pou
ze tak lze vystihnout chování horninového masivu a sta
novit jeho prognózu na nejbližší období ražby, případně 
stanovit příčiny nepředvídaných událostí. Vedoucí geo-
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technického monitoringu vede podrobnou nezávislou 
evidenci všech nadvýlomů.

Některá měření musí být prováděna a vyhodnocována 
i v době pracovních přestávek (určí RD GTM). Vedoucí 
geotechnického monitoringu spolupracuje s vedoucím 
stavby zejména v určování postupu ražby. Zajišťuje také 
veškerou inženýrsko-geologickou dokumentaci výrubu 
dle konkrétních požadavků OBU. Závěry měření a sledo
vání zapisuje pravidelně do stavebního deníku. Přede
vším na základě výsledků měření poklesové kotliny 
a dalších měření stanovuje trend vývoje poklesové kotli
ny a vzhledem ke stanoveným limitním hodnotám v reali
zační dokumentaci GTM provádí upřesnění návrhu 
opatření k sanaci, případně ochraně povrchové zástavby.

Záznam o výstupu výsledků geotechnického monitorin
gu je jednak číselný, formou protokolu, ajednak grafický.

Místem uložení výsledků je vždy stavba. Uložení musí 
být bezpečné, protože se jedná o důležitou prvotní doku
mentaci, která musí být chráněná před nepovolaným zá
sahem. Po ukončení stavby předá zhotovitel GTM 
dokumentaci měření objednateli/správci stavby a ten za
jistí její dlouhodobou archivaci u správce tunelu PK.

24A.9.8 Supervize geotechnického monitoringu
Supervize řeší sporné technické případy mezi zhotovite
lem a objednatelem/správcem stavby, potažmo vedou
cím geotechnického monitoringu.

Supervizi vykonává nezávislý specialista v oboru 
geotechniky (nezávislý jak na zhotoviteli, tak na objed
nateli/správci stavby), nejlépe soudní znalec v oboru 
geotechnika. Jeho činnost hradí objednatel stavby.

24A.9.9 Podrobná pasportizace
Těsně před vlastní stavbou je správce stavby povinen zajis
tit podrobnou pasportizaci. Předmětem podrobné pasporti
zace jsou všechny dočasné i trvalé objekty a nemovitosti, 
které mohou být nepříznivě ovlivněny či poškozeny sta
vební činností (podrobně příloha č. 6 těchto TKP).

24A.10 EKOLOGIE

24A.10.1 Základní ustanovení
Při provádění stavebních prací je třeba dbát pokynů 
a ustanovení uvedených v kap. 1 TKP, čl. 1.10.

24A.10.2 Hluk
Přípustné hladiny hluku stanoví Hygienické předpisy, 
svazek 37/1977 Ministerstva zdravotnictví ČSR. Opat

ření ke snížení hlukové zátěže musí zamezit překročení 
limitních hodnot, které závisí na typu území. Základní 
hodnoty pro volné území činí 50dB (A) pro denní dobu 
a 40 dB (A) pro noční dobu. Orgán hygienické služby 
může ve stavebním povolení stanovit i přísnější pod
mínky pro provádění stavby s ohledem na hluk. Tato 
opatření jsou součástí dokumentace a stavebního povo
lení a jsou závazné pro zhotovitele.

Měření hladiny hluku jsou prováděna na náklady zhoto
vitele. Měření se provádí dle ČSN 011603 „Metody mě
ření hluku“. Protihluková opatření se navrhují na 
podkladě MP „Metodické pokyny pro výpočet hladiny 
hluku z dopravy“ aTP 104 Protihlukové clony podél PK.

24A.10.3 Likvidace důlních vod
Návrh odvodnění tunelu při ražbě včetně zajištění čer
pání musí být zpracován v souladu s Vyhláškou č. 
55/1996 Sb.

V dokumentaci zhotovitele musí být zpracován způsob 
a postup odvodňování včetně způsobu čerpání podze
mní vody při realizaci tunelu.

Všechna podzemní voda odváděná z tunelu (důlní vody) 
při ražbě musí být před vypouštěním zbavena všech ne
čistot (ropné produkty, kal) v usazovacích nádržích 
a čistírně (na náklad zhotovitele).

24A.10.4 Opatření u tunelových staveb
Pro omezení vlivu hluku a exhalací na okolí je třeba u tu
nelových staveb provádět následující opatření:

- stroje, které jsou výrazným zdrojem hluku pokud 
možno umístit do podzemí - ventilátory, kompresory, 
míchací centra,

- kompresory používat v provedení s výrazným omeze
ním hluku,

- zřizování protihlukových clon,
- ventilátory opatřit tlumiči hluku,
- v případě použití stříkaného betonu sací ventilátory 

opatřit filtry proti prašnosti.

Při práci se škodlivými látkami a následně zneškodnění 
odpadů musí zhotovitel postupovat v souladu se záko
nem č. 138/1973 Sb., 14/1998 Sb., 125/1997 Sb. a pří
slušnými prováděcími vyhláškami.
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24 B TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ TUNELU

24B.1 ÚVOD 

24B.1.1 Všeobecně
Tato část B kapitoly 24 TKP se musí vykládat a chápat 
ve smyslu ustanovení, definic, pokynů a doporučení 
uvedených v kap. 1 TKP - Všeobecně.

Technické kvalitativní podmínky jsou souborem poža
davků objednatele stavby na provedení, kontrolu a pře
vzetí prací, výkonů a dodávek. Stanovují kvalitativní 
požadavky na materiál a zhotovovací práce. Požadavky 
definované a uvedené v TKP jsou závazné rovněž pro 
zhotovitele realizační dokumentace stavby.

Technologické vybavení tunelu slouží k zajištění ply
nulého silničního provozu při zachování bezpečnosti 
a hygienických limitů pro jeho účastníky. Rozsah tech
nologického vybavení je navržen dokumentací stavby 
dle TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních 
komunikací.

Technologické vybavení tunelů lze pro účely stanovení 
podmínek realizace dělit na skupiny:

- Zařízení elektrotechnická silnoproudá, slaboproudá 
a sdělovací (bezpečnostní vybavení, spojovací a do
rozumívací zařízení, požární zabezpečení, systém vi- 
deodohledu, centrální řídicí systém, zásobování 
elektrickou energií);

- Osvětlení tunelu;

- Větrání tunelu;
- Dopravní značky a zařízení.

Technologické vybavení tunelů musí splňovat požadav
ky uvedené v této kapitole TKP, TP 98, TKP-D 7, v ČSN 
73 7507 a dále zejména v těchto normách:

- ČSN 33 2000, ČSN 33 2200, ČSN 34 1050 - zařízení 
elektrotechnická, silnoproudá, slaboproudá a sdělo
vací,

- ČSN 36 0420, ČSN 36 0410, ČSN 36 0450 - osvětlení 

tunelu,
- ČSN 12 0000, ČSN 12 2001 - větrání (ventilátory, 

klapky apod.),
- ČSN 36 5601, ČSN 73 6021, ČSN 01 8020 a TP65 - 

dopravní značky a zařízení.

24B.1.2 Rozsah kapitoly část „B“
Tato část B kapitoly 24 TKP obsahuje požadavky na vý
robky, stavebně montážní práce, montáž technologické
ho vybavení a konstrukcí, vyzkoušení a uvedení do 
provozu technologického vybavení tunelů pozemních 
komunikací nově budovaných ražením i hloubením, stá
vajících opravovaných nebo rekonstruovaných. Vzhle
dem k charakteru stavby musí být obvykle zpracovány 
ZTKP, kde objednatel/správce stavby stanoví další, pří
padně zvýšené požadavky na technologické vybavení.

24B.1.3 Odborná způsobilost
Zhotovitel a jeho podzhotovitelé mohou provádět mon
tážní práce na realizaci technologického vybavení tune

lů PK, je-li podle obchodního rejstříku tato činnost před
mětem jejich podnikání a mají-Ii platná oprávnění a do
klady pro provádění příslušných zhotovovacích prací 
(živnostenské listy, autorizace). Zhotovitel, případně 
podzhotovitel musí prokázat způsobilost k zajištění ja
kosti prací certifikátem S - podle ČSN EN ISO řady 
9000, ve smyslu MP RSJ-PK č.j. 29 693/98-120 a poz
dějších změn.

Pracovníci zhotovitele nebo podzhotovitele, realizující 
příslušné zhotovovací práce, musí mít potřebnou kvali
fikaci pro jednotlivé technické a dělnické profese a musí 
být vedeni odborným pracovníkem. Vzdělání, praxi 
v oboru, školení, případně autorizaci pracovníků rozho
dujících profesí je zhotovitel povinen na požádání 
správci/objednateli stavby doložit.

Zhotovitel/podzhotovitel musí prokázat způsob strojní
ho a dalšího vybavení, zkoušek, kontrolního systému 
a dalších činností, které mohou ovlivnit jakost prací. 
Zkušenost zhotovitel také prokazuje referenčním listem 
zhotovovaných prací.

Na konkrétní stavbu musí zhotovitel/podzhotovitel dle 
ZTKP zpracovat plán jakosti obsahující technologické 
předpisy výroby, dopravy materiálů, výrobků. Plán ja
kosti musí obsahovat také kontrolní a zkušební plán pro 
jednotlivé druhy technologického vybavení tunelů.

24B.2 POPIS A KVALITA JEDNOTLIVÝCH 
ČÁSTÍ TECHNOLOGICKÉHO VY
BAVENÍ

Hlavní požadavky na kvalitu technologického vybavení 
tunelu jsou stanoveny v DSP/DZS, ZTKP a TP 98.

Souhlas s dodávanými výrobky technologického vybave
ní uděluje objednatel /správce stavby. Žádné ostatní vý
robky a materiály nesmí být použity bez jeho písemného 
schválení. Každá změna materiálu musí být předem 
schválena objednatelem/správcem stavby a zapsána do 
SD.

Zhotovitel musí předem doložit objednateli/správci 
stavby jakost použitých výrobků technologického vyba
vení tunelů, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.:

- u stanovených výrobků (podle příslušných nařízení 
vlády) prohlášením o shodě,

- u výrobků, které nejsou stanovenými výrobky prohlá
šením shody podle MP RSJ-PK oblast 2.3.2 ostatní 
výrobky.

Každá dodávka technologického vybavení nebo mate
riálů musí být doložena dodacím listem od výrobce ob
sahujícím údaje (viz kap. 1 TKP, čl. 1.5.1). Zhotovitel 
je povinen dodací listy archivovat do převzetí stavby 
a následně předat objednateli.
Životnost zařízení musí být v souladu s TP 98 kap. 12.1. 

Požární odolnost kabelů je dána TP 98 kap. 11.5.
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24B.2.1 Zařízení elektrotechnická

24B. 2.1.1 S ilnoproudá elektrotechnická zařízení

Mezi silnoproudá elektrotechnická zařízení patří zejmé
na:

- spínací stanice a rozvodny vn,
- kabelové rozvody vn,

- trafostanice,
- hlavní a podružné rozvodny nn,

- kabelové rozvody nn,
- bezvýpadkové zdroje UPS (uninterruptible power 

supplies),
- záložní napájecí zdroje (stabilní i mobilní motor-ge- 

nerátory).

Zhotovitel musí doložit objednateli/správci stavby ja
kost dodávaných výrobků silnoproudého elektrického 
zařízení dle zákona č. 22/1997 Sb. ve smyslu nařízení 
vlády č. 168/1997 Sb. a 178/1997 Sb. prohlášením 
o shodě.

Veškeré silnoproudé elektrické zařízení je považováno 
za výrobek stanovený.

24B .2.1.2 Slaboproudá zařízení

Mezi slaboproudá a sdělovací zařízení patří zejména:

- řídicí systémy pro řízení technologického vybavení 
a dopravy v tunelu,

- bezpečnostní systémy (systémy tísňového volání, vi- 
deodohled, radiové spojení, elektrická požární signa
lizace atd.),

- systémy pro přenos dat mezi jednotlivými řídicími 
uzly (dálkové optické a metalické kabely).

Zhotovitel musí doložit objednateli/správci stavby ja
kost výrobků pro slaboproudá zařízení ve smyslu záko
na č. 22/1997 Sb.:

- u stanovených výrobků ve smyslu nařízení vlády 
č. 168/1997 Sb., č. 169/1997 Sb. a č. 178/1997 Sb. 
prohlášením o shodě,

- u ostatních výrobků ve smyslu MP RSJ-PK oblast
2.3.2 prohlášením shody.

24B.2.2 Osvětlení
Osvětlení se dělí na:

- normální,

- náhradní,

- nouzové.

Osvětlení musí dosahovat podélné a příčné rovnoměr
nosti.

Požadavky na výrobky pro osvětlení předportálových 
úseků se řídí dle kap. 15 TKP a ČSN 36 0411.

Kvalitu výrobků musí zhotovitel doložit objednate
li/správci stavby ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.:

- u stanovených výrobků ve smyslu nařízení vlády č. 
168/1997 Sb., č. 169/1997 Sb. ač. 178/1997 Sb. pro
hlášením o shodě,

- u ostatních výrobků ve smyslu MP RSJ-PK oblast
2.3.2 prohlášením shody.

Dodavatel svítidel musí garantovat dosažitelnost ná
hradních dílů a zdrojů.

Těleso svítidla musí vyhovovat stupni krytí IP 65.

24B.2.3 Větrání tunelu
Jedná se o výrobky pro tyto větrací systémy:

- přirozené větrání,
- podélné větrání,
- polopříčné větrání,

- příčné větrání.

Dodávka větrání musí obsahovat veškerý montážní, 
spojovací, těsnicí a ostatní materiál potřebný k montáži 
a provozu zařízení.

Zhotovitel musí doložit objednateli/správci stavby ja
kost dodávaných výrobků pro vzduchotechniku ve 
smyslu zákona č. 22/1997 Sb.:

- u stanovených výrobků podle nařízení vlády 
č. 178/1997 Sb. prohlášením o shodě,

- u ostatních výrobků ve smyslu MP RSJ-PK oblast
2.3.2 prohlášením shody.

24B.2.4 Dopravní značky a zařízení
Dopravní značky se rozlišují podle funkce na

- stálé,

- proměnné.

Stálé dopravní značky se rozlišují podle použité techno
logie:

1. Dopravní značky z retroreflexních folií (viz kap. 14 
TKP čl. 14.2.1.3);

2. Dopravní značky s vnitřním osvětlením (viz kap. 
14 TKP čl. 14.2.1.4).

Proměnné dopravní značky se rozlišují dle použité tech
nologie:

1. Proměnné dopravní značky z prismatických hranolů;

2. Proměnné dopravní značky tvořené světelnými 
body.

Je možné používat jen typy značek a zařízení povolené 
k používání MDS ČR.

Zhotovitel musí předem doložit objednateli/správci 
stavby jakost dodávaných výrobků pro dopravní značky 
a zařízení ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.:

- u stanovených výrobků podle nařízení vlády 
č. 178/1997 Sb. prohlášením o shodě,

- u ostatních výrobků ve smyslu MP RSJ-PK oblast
2.3.2 prohlášením shody.

Značky a další zařízení jsou podrobně zdokumentovány 
v TP 98 a kap. 14 TKP.
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24B.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Před zahájením montážních prací musí zhotovitel před
ložit technologický predpis k odsouhlasení objednate
li/správci stavby.

Technologické postupy montážních prací stanovené vý
robcem technologického zařízení tunelu jsou součástí 
technologického předpisu zhotovitele předkládaného 
objednateli/správci stavby k odsouhlasení.

Montážní práce mohou provádět pouze zkoušení a zku
šení pracovníci při dodržení všech bezpečnostních před
pisů.

Stavebně-montážní práce a montáž technologického 
vybavení a konstrukcí smí být prováděna podle techno
logického předpisu zpracovaného zhotovitelem/pod- 
zhotovitelem a schváleného objednatelem/správcem 
stavby, který obsahuje zejména:

- časový sled montážních prací,
- systém zabezpečení jakosti od dodávek až po oživení 

jednotlivých výrobků, zařízení nebo systémů,

- podmínky nasazení a pohyb mechanizačních pros
tředků,

- přístupové cesty zaměstnanců,
- způsob zajištění ochrany zaměstnanců a dotčených 

pracovišť,
- způsob kotvení a jiných stabilizačních zajištění.

Vybavení tunelu může být realizováno pouze dle schvá
lené RDS, která musí být zpracována tak, aby bylo mož
no práce bezchybně a jednoznačně provést.

V případě projevu nedodržení technologické kázně 
musí být příslušní pracovníci na žádost objednate
le/správce stavby odvoláni. Na stavbě musí být při pro
vádění prací trvale přítomen zástupce zhotovitele 
pověřený řízením prací (VDP č. 15.1.)

24B.3.1 Zařízení elektrotechnická
Veškeré elektrozařízení v tunelech a přidružených pros
torech se umisťuje v krytech nebo ve skříních, které je 
chrání před vnějšími vlivy. Zařízení umístěné v tunelo
vé troubě musí být umístěno ve výklencích, aby bylo 
chráněno před poškozením.

Provedení rozváděčových skříní musí odpovídat stano
veným vnějším vlivům v jednotlivých prostorách. Pros
tředí je uvedeno v protokolu, který je součástí 
DSP/DZS.

Zařízení umístěné v tunelové troubě musí být upevněno na 
pomocných konstrukcích, pro které platí kapitola 19 TKP.

Kabelové rošty a žlaby a další pomocné vnitřní stavební 
konstrukce v tunelu se budují ze speciální nekorodující 
oceli, z oceli žárově pozinkované ponorem nebo z plas
tických nehořlavých hmot.

Řezné plochy vzniklé dodatečným dělením konstrukce 
pro vybavení tunelů (rošty, žlaby, konstrukce pro znač
ky a ventilátory) musí být ošetřeny speciální technologií 
nátěrových hmot, aby se nesnižoval ochranný účinek 
protikorozní ochrany.

Kabelová vedení jsou kladena na rošty nebo žlaby nebo 
jsou zatahována do připravených trubních kabelových 
tras. V prostoru nad průjezdním průřezem se umísťují 
jen kabely připojující technologické zařízení pod klen
bou, např. kabely bezdrátového spojení, požárně detek
čního systému, osvětlení atd.

Kabelový rozvod musí být zabezpečen proti šíření požá
ru dodržením norem a zásad protipožární ochrany. Ka
belové prostupy mezi jednotlivými požárními úseky 
musí být utěsněny v souladu s požární zprávou.

Silové kabely musí být opatřeny štítky na obou koncích 
a při každém křížení. Ovládací kabely musí být označe
ny na obou koncích. Jednotlivé žíly všech kabelů musí 
být před zapojením do svorky označeny návlečkou s 
označením čísla svorky. Na kabelových lávkách musí 
být kabely upevněny, kabely menšího průměru mohou 
být svazkovány. Při pokládce kabelů musí být dodrženy 
nejmenší vzájemné vzdálenosti vysokonapěťových, níz
konapěťových, ovládacích a sdělovacích kabelů. Dovo
lené vzdálenosti se řídí ČSN 34 1050 a ČSN 34 2300 
a ČSN 73 6005 nebo mohou být zpřísněny dle požadav
ků jednotlivých výrobců slaboproudých zařízení.

Při pokládce kabelů musí být dodrženy dovolené polo
měry ohybů kabelu. Toto je stanoveno obecně v ČSN 34 
10 50 nebo se řídí dle TEP výrobce kabelů. Je-li poklád
ka realizována v zimních měsících při nízkých teplo
tách, musí být kabely před pokládkou nahřívány.

Rozvaděče se v rozvodnách a spínacích stanicích usazují 
na ocelový rám. Menší skříně se zavěšují na stěnu. U roz
vaděčů s výsuvnými nebo výklopnými elementy musí být 
dodržena rovinnost rámů dle požadavků výrobce.

Uvádění do provozu velkých elektrických strojů, např. 
motory, trafa, bezúdržbové baterie atd., se řídí podmín
kami výrobce zařízení.

Po dokončení montáží se zapracují změny v zapojení do 
dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

24B.3.2 Osvětlení
Technologické postupy montážních prací jsou stanove
ny výrobcem zařízení. Při montáži musí být dodrženy 
platné bezpečnostní předpisy. Montážní práce musí být 
prováděny v souladu s DSP/DZS.

Provedení kabeláže je shodné jako pro silnoproudá elek
trotechnická zařízení (viz ČSN 34 10 50). Mezi kabely 
normálního a náhradního osvětlení je nutno dodržet me
zeru minimálně 20 cm.

24B.3.3 Větrání
Technologické postupy montážních prací jsou stanoveny 
výrobcem zařízení. Zhotovitel/ podzhotovitel je zapracu
je do svého technologického předpisu předkládaného ob
jednateli/správci stavby k odsouhlasení. Při montáži musí 
být dodrženy platné bezpečnostní předpisy.

Proudové ventilátory musí být zavěšené v horizontální 
poloze pevně se zabudovanými tlumicími elementy 
a bezpečně na klenbě tunelu.
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Ventilátory musí být označeny štítky s výkonovými pa
rametry a dále štítkem se směrem otáčení oběžného kola 
(u reverzovatelných ventilátorů směrem hlavním).

24B.3.4 Dopravní značky a zařízení
Upevnění proměnných dopravních značek na konstruk
ce musí mít možnost natáčení značky ve svislé i vodo
rovné rovině o 5" na každou stranu.

Dále platí ustanovení kap. 14 TKP Dopravní značky 
a zařízení, kap. 18 TKP Beton pro konstrukce a kap. 19 
TKP Ocelové mosty a konstrukce a TP 98.

24B.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ
KAZNÍ ZKOUŠKY

24B.4.1 Dodávka a odběr zásilky
Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku výrobků 
tak, aby na staveništi byly k dispozici pouze výrobky pro 
technologické vybavení tunelů, které odpovídají poža
davkům smlouvy o dílo (kap. 1 TKP, čl. 1.5.1).

Odběrem zásilky se rozumí její převzetí zhotovitelem ve 
výrobně nebo od přepravce na základě dodacího listu, 
viz kap. 1 TKP, článek 1.5.1.

Při přejímce se u výrobce kontroluje úplnost dodávky. 
Průkazní zkoušky provádí výrobce zařízení, který předá 
zhotoviteli prohlášení o shodě.

Pro zařízení vyráběná speciálně na zakázku pro daný tu
nel (speciální trafa, pohony ventilátorů velkých výkonů, 
rozsáhlé řídicí systémy atd.) se v ZTKP stanoví vyzkou
šení smontovaného zařízení u výrobce a přejímka u vý
robce.

Veškeré výrobky jsou zpravidla dodávány od výrobců 
přímo do skladů stavby.

Objednatel/správce stavby musí být přizván zhotovite
lem k přejímce vybraných výrobků, které jsou určeny 
v TKP, ZTKP nebo v jiném dokumentu smlouvy o dílo, 
a dále v těch případech, kdy si to objednatel/správce 
stavby vyhradí, viz kap. 1 TKP, čl. 1.5.1.

24B.4.2 Skladování
Požadavky na způsob skladování výrobků jsou uvedeny 
v této kapitole TKP a příslušných souvisejících kapito
lách TKP. Zhotovitel odpovídá za správné uskladnění 
výrobků tak, aby byly v souladu s technickými podmín
kami výrobků, viz kap. 1 TKP,čl. 1.5.2, jakož i za mani
pulaci s nimi tak, aby se zamezilo ztrátám z jejich 
poškození, znehodnocení nebo záměny.

Skladovací podmínky se řídí dle požadavků předepsa
ných výrobci zařízení.

Skladování zařízení jako jsou rozváděče se spínacími 
prvky, se provádí v suchých prostorách.

Rozváděče s elektronickým zařízením se skladují 
v prostorách, kde je zaručen stanovený rozsah teplot 
a kde nedochází ke kondenzaci vodních par.

Při delším skladování ventilátorů je třeba provádět kon
trolu jejich stavu, zejména izolace elektromotorů (před

jejich uvedením do provozu), ochranných nátěrů apod. 
Současně je třeba zabezpečit protočení hřídele oběž
ných kol.

24B.4.3 Průkazní zkoušky
Průkazní zkoušky vzorku (typu) výrobku pro technolo
gické vybavení tunelů (TVT) zajišťuje výrobce podle 
zákona 22/1997 Sb., příslušného nařízení vlády nebo 
MP RSJ-PK oblast 2.3.2.

24B.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KON
TROLNÍ ZKOUŠKY (PRO TVT)

24B.5.1 Kontrolní zkoušky výrobce TVT
Kontrolní zkoušky výrobků pro TVT provádí výrobce 
dle svého schváleného systému jakosti. Objedna
tel/správce stavby má právo se na místě výroby přesvěd
čit, že jsou všechna opatření při výrobě dodržována 
a případně provést své vlastní kontrolní zkoušky.

24B.5.2 Kontrolní zkoušky zabudovaných 
výrobků TVT v průběhu montáže

Některé části technologického zařízení je nutno provo
zovat již v průběhu montáže technologických zařízení. 
Patří sem zejména rozvodny vn, trafostanice, část roz
voden nn, osvětlení tunelu a některé sdělovací a přeno
sové systémy. Předčasné užívání musí být smluvně 
řešeno mezi objednatelem a zhotovitelem a jednotlivý
mi podzhotoviteli.

Pro takováto technologická vybavení tunelů je nutno 
provádět kontrolní zkoušky v průběhu montáže. Zde se 
průběžně ověřují výsledky zkoušek výrobce a dalších 
vlastností předepsaných ve smlouvě o dílo a zejména 
v TKP a ZTKP. Doporučené zkoušky musí být provádě
ny v rozsahu stanoveném v ZTKP nebo podle požadav
ku objednatele/správce stavby. Výsledky zkoušek se 
předkládají objednateli/správci stavby průběžně bez 
prodlení. Jsou součástí dokladů o převzetí.

24B.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Veškeré odchylky od dokumentace stavby, TKP 
a ZTKP musí být projednány a odsouhlaseny objednate
lem/správcem stavby a zapracovány do DSPS.

Při měření výkonových parametrů větrání tunelu se při
pouští odchylka ±5% .

Přípustné tolerance při osazování dopravních značek 
a zařízení jsou dány v kap. 14 TKP, pokud nestanoví 
ZTKP nebo RDS jinak.

Přípustné odchylky ocelové konstrukce stanoví kap. 
č. 19 TKP. Veškeré pomocné konstrukce včetně značek 
nesmí zasahovat do průjezdného průřezu tunelu.
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24B.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

24B.7.1 Zařízení elektrotechnická
Elektrozařízení včetně kabeláže se instaluje při teplo
tách vyšších než +5°C. Při nižších teplotách se provádí 
dodatečná opatření dle doporučení výrobců jednotli
vých zařízení nebo dle ČSN 34 1050.

24B.7.2 Osvětlení
Osvětlovací technika se instaluje při teplotách určených 
výrobcem.

24B.7.3 Větrání
Spolehlivý provoz ventilátorů musí být zabezpečen při 
teplotě prostředí -20 až +45"C s relativní vlhkostí mezi 
30- 100%.

24B.7.4 Dopravní značky
Pro realizaci dopravních značek a zařízení platí kap. 14 
TKP.

24B.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Odsouhlasení a převzetí technologického vybavení se 
řídí ustanoveními v kap. 1 TKP,čl. 1.7.1,1.7.2 a kapitole 
24 A TKP, čl. 24A.8.

24B.8.1 Odsouhlasení prací
Odsouhlasení prací je nutno provést:

- před zahájením následujících prací, které na posuzo
vané práce navazují nebo je zakryjí,

- před potvrzením měsíčních plateb za provedené práce.

24B.8.2 Převzetí prací
Závěrečná komplexní zkouška technologického vybavení 
tunelu se považuje za přejímací zkoušku ve smyslu kap. 1 
TKP čl. 1.6.1.2 c). Před touto zkouškou se provádí podle 
požadavků smlouvy o dílo tyto dílčí zkoušky:

a) Individuální zkoušky - jsou zkoušky výrobků 
smontovaných na stavbě nebo dodávky pouze 
montážních prací a provádí se jimi vyzkoušení 
stroje nebo zařízení (které tvoří část technologické
ho zařízení v provozním souboru) v rozsahu nut
ném pro prověření základních funkcí výrobku 
(stroje nebo zařízení) a řádného provedení montá
že, zpravidla bez provozního zatížení.
Součástí dodávek technologického vybavení jsou 
i montážní práce, vyzkoušení a uvedení do provo
zu. Montážní práce jsou ukončeny individuálními 
zkouškami, které prokazují funkčnost jednotlivých 
zařízení. Po dokončení montážních prací se prová
dí nastavení měřicích obvodů a revizní zprávy pro 
jednotlivá zařízení a funkční celky. O nastavení se 
vypracuje protokol, který se předává objednateli 
jako součást průvodní dokumentace technologic
kého vybavení.
Protokol o provedení individuálních zkoušek a na

stavení měřicích obvodů a revizní zprávy elektro
zařízení je nutno předložit objednateli před zaháje
ním komplexních zkoušek. Po dokončení všech 
výše popsaných prací je možno zahájit komplexní 
zkoušky (KZ).

b) Komplexní zkoušky - jsou to zkoušky technolo
gického vybavení tunelů tvořících samostatný 
funkční celek, jimiž zhotovitel prokazuje, že do
dávka je kvalitní a že je schopna zkušebního provo
zu. Komplexními zkouškami se prokazují 
vlastnosti dodávky - její kvalita jako celku, tj. 
správnost řešení v dokumentaci, funkce strojů, za
řízení a systémů ve vzájemných vazbách včetně 
provedení montáže.
V RDS musí být zpracován a následně objednate
lem odsouhlasen harmonogram zkoušek a program 
KZ, který musí obsahovat jejich rozsah, náplň 
a podmínky, za kterých je možno KZ provádět. 
Komplexní zkoušky se provádějí pro celé techno
logické vybavení. KZ se mohou provádět po funkč
ních celcích. Platí pravidlo, že není možno provádět 
KZ vyššího funkčního celku dříve než jsou provede
ny KZ nižšího funkčního celku, je však možno pro
vést tyto zkoušky společně. O zahájení, průběhu, 
přerušení a ukončení KZ se sepisuje protokol. Kom
plexní vyzkoušení musí prokázat bezporuchový pro
voz všech zařízení společně alespoň po dobu 72 
hodin, a to i v případě, že se prováděly dílčí komplex
ní zkoušky pro jednotlivé funkční celky.
Zhotovitel odsouhlasí s objednatelem/správcem 
stavby čas a místo KZ nejméně 48 hodin předem. 
Jestliže se ke zkoušce objednatel/spravce stavby 
nedostaví, může zhotovitel provést zkoušku, jako 
by tam objednatel/správce stavby byl. Ke kom
plexním zkouškám může objednatel/správce stav
by přizvat rovněž autorský dozor projektanta. 
Před zahájením předávacího řízení musí být 
úspěšně ukončeny komplexní zkoušky.

Převzetí prací se provádí pro celé dílo nebo pro jeho jed
notlivé části (objekt, provozní soubor, jejich části nebo 
úseky) ve shodě s požadavkem objednatele, který je 
uveden ve smlouvě o dílo. Od okamžiku převzetí prací 
přechází povinnost pečovat o dílo nebo o jeho přísluš
nou část (převzatou) na objednatele.

DSPS musí být opravená i dle výsledků zkušební činnosti. 

V rámci přejímky zařízení dokladuje zhotovitel také:

- ujištění o shodě zabudovaných výrobků ve smyslu zá
kona č. 22/1997 Sb.,

- technické podmínky výrobců zařízení,
- revizní zprávy pro veškeré elektrozařízení,

- protokoly o kontrolních zkouškách,

- geodetické zaměření umístění všech strojů a zařízení 
ve vztahu k průjezdnému průřezu tunelu.

24B.8.2.1 Zařízení elektrotechnická

Součástí předávaného díla je dokumentace v souladu 
s TKP 1 a průvodní technická dokumentace technolo
gických zařízení obsahující zejména:
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- technologický postup,
- návod na údržbu a obsluhu (to i v případě, že servis je za

jištěn dlouhodobou smlouvou se servisní organizací),

- pro rozváděče je navíc požadována specifikace jed
notlivých přístrojů v rozváděči a schéma zapojení,

- u řídicích systémů je požadován seznam vnějších pro
měnných připojených na vstupní/výstupní jednotky 
a manuál pro obsluhu popisující jak programové vy
bavení řídicího systému reaguje na zásah obsluhy,

- protokoly o nastavení měřicích a regulačních okruhů,
- protokol o nastavení a zkoušce elektrických ochran,
- protokol o nastavení a zkoušce ochran v řídicím systému.

24B.8.2.2 Osvětlení

Součástí předávaného díla je dokumentace v souladu 
s kap. č. 1 TKP a průvodní technická dokumentace. 
Součástí této dokumentace musí být návod na údržbu 
a obsluhu, revizní zpráva a protokol kontrolního měření 
osvětlení.

24B.8.2.3 Větrání

Součástí dodávky vzduchotechniky jsou i montážní prá
ce, zaregulování zařízení a kontrolní zkoušky zařízení, 
které prokáží jeho funkčnost. Protokol o výsledcích 
kontrolních zkoušek zabudovaného vybavení je podkla
dem pro komplexní zkoušky.

V rámci přejímky zařízení dokladuje zhotovitel také:

- osvědčení o jakosti a kompletnosti,
- protokol o zaregulování zařízení,
- technickou dokumentaci zařízení,
- pokyny pro montáž a obsluhu zařízení,

- měření hlukových a technických parametrů.

24B.8.2.4 Dopravní značky

Značky se přebírají po zabudování a oživení na místě 
dodávky. Zhotovitel musí prokázat funkčnost značek 
jednotlivě i v rámci celého systému.

Při odsouhlasení a převzetí prací se provede kontrola 
povolených odchylek v umístění dopravních značek. 
Sloupky a stojky musí být osazeny svisle s tolerancemi 
běžnými pro stavební konstrukce.

24B.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

24B.10 EKOLOGIE
Požaduje se dodržet příslušná ustanovení kap. č. 1 TKP.

Při realizaci je třeba důsledně respektovat požadavky 
dokumentace na umístění, dimenzování a provedení na- 
sávacích a výfukových objektů tunelů, výkonové para
metry zařízení a protihlukovou ochranu.
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24C SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

24C.1 Seznam souvisejících norem
ČSN 01 80 20 Dopravní značky na pozemních

komunikacích, (1.1.1991)
- změna 1 (7/1995)

ČSN 03 83 50 Požadavky na protikorozní 
ochranu úložných zařízení

ČSN 33 20 00 Základní ustanovení pro elektro
technická zařízení

ČSN 33 20 00-3 Stanovení základních charakte
ristik

ČSN 33 20 00-4-41 Ochrana před úrazem elektric
kým proudem

ČSN 33 20 00-4-43 Ochrana proti nadproudům 
ČSN 33 20 00-4-473 Použití ochranných opatření pro 

zajištění bezpečnosti, opatření 
proti nadproudům

ČSN 33 20 00-5-51 Výběr a stavba elektrických za
řízení - všeobecné předpisy 

ČSN 33 20 00-5-523 Výběr a stavba elektrických za
řízení, výběr soustav a stavba 
vedení, dovolené proudy

ČSN 33 20 00-5-54 Výběr a stavba elektrických za
řízení - uzemnění a ochranné 
vodiče

ČSN 33 22 00 Elektrická zařízení pracovních 
strojů, všeobecné požadavky 

ČSN 33 32 10 Rozvodná zařízení, společná 

ustanovení
ČSN 33 40 00 Požadavky na odolnost sdělova

cích zařízení proti přepětí a nad
proudům

ČSN 33 40 10 Ochrana sdělovacích vedení
a zařízení proti přepětí a nadpro- 
udu atmosférického původu 

ČSN 34 10 50 Ukládání elektrických silových

vedení
ČSN 34 16 10 Elektrický silnoproudý rozvod

v průmyslových provozovnách
- Změna a (1.8.1975)
- Změna b (1.2.1984)
- Změna c (1.6.1988)

ČSN 34 20 00-6-61-1994, (HD 384.6.61) Elektronic
ké předpisy ČSN. Elektrická za
řízení. Část 6: Revize. Kapitola 

61: Postupy při výchozí revizi 
(1.2.1994)

ČSN 34 23 50 Předpisy pro vnitřní rozvody 
sdělovacích vedení

ČSN 34 27 10 Předpisy pro zařízení elektrické 
požární signalizace

ČSN 34 31 00 Bezpečnostní předpisy pro práci
a obsluha elektrických zařízení 

ČSN 34 83 40 - 1968 Osvětlovací stožáry (1.7.1969) 
ČSN 34 83 46 - 1993 Stožáry pro trakční vedení tram

vajových a trolejbusových drah 
ČSN 35 71 07 Rozvaděče do 1000 V
ČSN 36 04 00 Veřejné osvětlení

CSN 36 0411 -

ČSN 36 04 50 

ČSN 36 56 01

CSN42 0135

ČSN 44 2063 

ČSN 65 02 01

1984 Osvětlení silnic a dálnic 
(1.10.85)

změna 1 (3/92)
Umělé osvětlení vnitřních pros
torů
Světelná signalizační zařízení - 
technické a funkční požadavky.
- 1. SSZ pro řízení silničního 
provozu.
- 2. SSZ pro zvýraznění nebez
pečných míst.
Tyče tvarové z konstrukčních 
ocelí válcované za tepla, tech
nické dodací předpisy
(1.6.1988)
Zhotovenie a kontrola betónovej 
monolitickej banskej výztuže 

1991 Hořlavé kapaliny. Provozovny 
a sklady-(1.3.1992)

Změna 1 (4/92)
Změna 2 (5/94)
Změna 3 (3/95)

Stanovení normální hustoty 
a tuhnutí cementu

1986 Výroba a kontrola betonových 
stavebních dílců. Společná usta
novení (1.7.1987)
Seismická zatížení staveb 

1990 Zemní tlak na stavební kon
strukce (1.5.1998), oprava 1 - 
5/98

1995 Geometrická přesnost ve výstav
bě (1.3.1995)

■ 1992 Geometrická přesnost ve výstav
bě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení (1.12.1992)
1985 Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Kontrolní 
měření liniových stavebních ob
jektů (1.5.1986)

změna a (1.4.1991)
1986 Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Kontrola 
přesností rozměrů a tvaru sta
vebních dílců (1.10.1987)

1998 Požární bezpečnost staveb. 
(1.2.1998)

- změna 1
ČSN 73 0875 - 1991 Požární bezpečnost staveb. Na

vrhování elektrické požární sig
nalizace (1.3.1992)

ČSN 73 1001 - 1987 Zakládání staveb. Základová 

půda pod plošnými základy
(1.10.1988)

ČSN 73 1208 - 1986 Navrhování betonových kon

strukcí vodohospodářských ob
jektů (1.1.1988)

- změna a (1.5.1991)

CSN 72 2115 

ČSN 72 3000 ■

CSN 73 0036 
ČSN 73 0037 -

CSN 73 0205 - 

ČSN 73 0210-1

ČSN 73 0275 -

CSN 73 0280 ■

CSN 73 0802
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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. Klasifi
kácia agresívnych prostredí 
(1.1.1984)

ČSN 73 1311 - 1986

ČSN 73 1315

ČSN 73 1317- 1986 

ČSN 73 1318 - 1986 

ČSN 73 1321 - 1987

Zkoušení betonové směsi a beto
nu. Společná ustanovení 
(1.7.1987)
Stanovení objemové hmotnosti, 
hustoty, hutnosti a pórovitosti 
betonu
Stanovení pevnosti betonu v tla
ku (1.7.1987)
Stanovení pevnosti betonu v 
tahu (1.7.1987)
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 - 1994 Zatěžovací zkoušky stavebních 

konstrukcí. Společná ustanovení
(1.4.1994)

- změna (1.1.1979)
ČSN 73 2031 - 1985 Zkoušení stavebních objektů, 

konstrukcí a dílců. Společná 
ustanovení (1.7.1986)

ČSN 73 2400 - 1986 Provádění a kontrola betono

vých 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)
- změna 2 (4/95)
- změna 3 (4/98)

ČSN 73 2404 - 1987 Statistické metody hodnocení 
betonu (1.10.1988)

ČSN 73 2430 - 1989 Provádění a kontrola konstrukcí 
ze stříkaného betonu (1.1.1990)

ČSN 73 2601 - 1988 Provádění ocelových konstrukcí 
(1.7.1989)

- změna a (1.10.1990)
- změna 2 (8/94)
- změna 3 (3/98)

ČSN 73 2611 - 1978 Úchylky rozměrů a tvarů ocelo
vých konstrukcí (1.3.1981)

- změna a (1.2.1982)
- změna b (1.4.1988)
- změna 3 (6/93)
- změna 4 (1/94)

ČSN 73 3040 - 1988 Geotextílie v stavebných kon

štrukciách. Základné ustanove
nia (21. 12. 1998)

- změna 1 (3/93)
ČSN 73 3050 - 1986 Zemné práce. Všeobecné usta

novenia/l.9.1987)

- změna a (1.5.1991)
ČSN 73 6005 - 1994 Prostorová úprava vedení tech

nického vybavení (1.9.1994)
- změna 1 (1/96)
- změna 2 (1/98)

ČSN 73 6021 SSZ - umístění a použití
návěstidel (1.3.1994)

ČSN 73 6101 - 1985 Projektování silnic a dálnic 
(1.7.1986)

- změna a (1.10.1988)
- změna 2 (3/92)
- změna 3 (8/94)
- změna 4 (8/95)
- změna 5 (6/98)
- změna 6 (12/98)

ČSN 73 6102 - 1995 Projektování křižovatek na sil

ničních komunikacích
- Oprava 6/95

ČSN 73 6006 - 1991 Označovanie podzemných vede
ní výstražnými fóliami 
(1.9.1991)

ČSN 73 6110 Projektování MK (7/87)
- změna 1 (6/95)

ČSN 73 6201 - 1995, Projektování mostních objektů

(1.2.1995)
- změna 1 (5/96)

ČSN 73 6206 Navrhování betonových a žele
zobetonových konstrukcí 
1.6.1972,

-Změna 1 (1.10.1989)
-Změna 2 (1.10.1994)

ČSN 73 6209 - 1995 Zatěžovací zkoušky mostů

(1.2.1996)
ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozo

vek na mostech (03/95)
ČSN 73 7501 - Navrhovanie konštrukcií raze

ných tunelových objektov. 
(1.1.1993)

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vede

ní vybavení (1.6.1994)
- změna 1 (1/98)

ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních

komunikací (1999)
ČSN 73 8101 - 1981 Lešení. Společná ustanovení 

(1.3.1983)
- změna a (1.7.1986)
- změna 2 (8/94)

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípo
jky (8/95)

ČSN EN 10025+A1 Výrobky vakuované za tepla 

z nelegovaných konstrukčních 
ocelí. Technické dodací podmín
ky (obsahují změnu AI: 1993) 
(07/1996)

ČSN ISO 9690 Klasifikace podmínek agresivní

ho prostředí působícího na beton 
a železobetonové konstrukce

ČSN P ENV 206 - 73 2403

- 1992 Beton. Vlastnosti, výroba uklá
dání a kritéria hodnocení (10/92)

- oprava 7/94
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TNŽ 73 7508

DIN 67 524

EN60.598 
ON 73 1008

- oprava 11/96
Projektování a provádění želez
ničních tunelů (1.3.1985) 
Beleuchtung von Strasentunnels 
und Unterführungen 
Svítidla
Předpjaté kotvy v horninách

24C.2 Seznam souvisejících předpisů
ISO Normy řady ISO 9.000
CIE 88/1990 doporučení mezinárodní komise

Guide for the Lightingting of 
Road Tunnels and Undeipasses

Hygienické předpisy min. zdravotnictví ČSR, Sb.

37/1977, Směrnice č. 41 „nej- 
vyšší prípustné hodnoty hluku 
a vibrací - príloha k Vyhl. č. 
13/1977 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací

MP RSJ-PK - oblast 2.1.1. zkušebnictví (VD 23/95 
+ VD 25/1998) ve znění poz
dějších předpisů

- oblast 2.2.2. sil.a stav. práce (VD
21-23/96 + VD 25/1998) ve zně
ní pozdějších předpisů

- oblast 2.3.2. ostatní výrobky
(VD 15/1998 + VD 26/1998) ve 
znění pozdějších předpisů

Směrnice MZd ČSR č. 41/1977 Sb. Hygienické před
pisy, o zásadních hygienických 
požadavcích, o nejvyšších pří
pustných koncentracích nejzá
važnějších škodlivin ovzduší 
a o hodnocení stupně jeho zne
čištění

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komuni
kací, 1999

Směrnice Základní ochranná opatření pro omezení 
vlivu bludných proudů na most
ní objekty pozemních komuni
kací, MH ČR-SD, 1992

TP65 Zásady pro dopravní značení na poze
mních komunikacích, MD, 1995

TP66 Zásady pro přechodné dopravní značení
na pozemních komunikacích, 
MDS, 1996

TP81 Navrhování světelných signalizačních
zařízení pro řízení silničního 
provozu, MDS, 1996

TP 98 Technologické vybavení tunelů poze
mních komunikací 1998

TP 104 PHC podél pozemních komunikací, 1998
Zákon ČNR Č. 61/1988 SB., O HORNICKÉ činnosti, 

výbušninách a o státní báňské 
správě ze dne 21. dubna 1988 ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník

Zákon 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a do
plnění něk-terých zákonů 
souvise-jící s jeho zavedením.

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti pro
vozu na pozemních komunika
cích

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky
Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví

technické požadavky na staveb
ní výrobky

Vyhl. č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah

Vyhláška Mzd ČSR č. 13/1977 Sb., O ochraně a zdra

ví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací

Vyhl. č. 48/1982 Sb., o bezpečnosti práce a technic
kých zařízeních

Vyhláška č. 72/1988 Sb., Českého báňského úřadu zá
kon ČNR č. 61/1988 Sb.

Vyhláška č. 26/1989 Sb., Českého báňského úřadu 

z 29.12.1988 o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a bez
pečnosti provozu při hornické 
činnosti a při činnosti prováděné 
hornickým způsobem na povr
chu

Vyhl. č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na poze
mních komunikacích (pravidla 
silničního provozu) ve znění vy
hlášek č. 24/1990 Sb., 533/1992 
Sb., č. 619/1992 Sb., č. 3/1993 
Sb.

Vyhl. č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technic
kých zařízeních při stavebních 
pracích

Vyhl. č.207/1991 Sb., o požadavcích k zajištění bez
pečnosti práce a technických za
řízení

Vyhláška č. 31/1995 Sb., Českého úřadu

zeměřičského a katastrálního 
kterou se provádí zákon 
č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství 
a o měně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho za
vedením.

Vyhláška č. 55/1996 Sb., Českého báňského úřadu 
z 7.2.1996 o požadavcích k za
jištění bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při činnosti prováděné 
hornickým způsobem pod zemí

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích

Sborník technických řešení staveb a jejich částí: S 6.2
- Vybavení a příslušenství silnic
- Bezpečnostní zařízení 1989 
(Dopravoprojekt Brno)
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Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví
techniké požadavky na elektric
ké zařízení nízkého napětí 

Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví
techniké požadavky na výrobky 
z hlediska jejich elektromagne
tické kompatibility

Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na strojní 
zařízení

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví
vybrané výrobky k posuzování 
shody

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví
techniké požadavky na stavební 
výrobky
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PŘÍLOHA 1

METODIKA ZKOUŠEK PŘI ZHOTOVOVÁNÍ FOLIOVÉ IZOLACE

24P1.1 Tlaková zkouška svarů

24P 1.1.1 Způsob zkoušky

Tlaková zkouška svarů se provádí kontrolním kanál
kem. Při této zkoušce je možné kontrolovat těsnost sva
rů vytvořených svařováním horkými klíny, a to po celé 
jejich délce. Pokud není možné švy zkoušet průběžně, 
zkouší se po jednotlivých úsecích. Při závadách, které 
nejsou zjistitelné bezprostředně, se volí odpovídající 
kratší úseky pro zkoušky, aby se vymezily vadné úseky.

24P1.1.2 Provádění zkoušky

Zkouška se musí provádět minimálně hodinu po ukon
čení svařování. Konec svařování je nutné zaslepit zava
řením aneb sevřením utěsňovacími kleštěmi. Zkušební 
kanál je vhodné v místě vpichu jehly manometru přede
hřát, neboť se zjednoduší zapíchnutí jehly manometru 
a současně se sníží riziko propíchnutí druhé vrstvy fólie. 
Po nasazení a zapojení kompresoru se zkontroluje vý
stup vzduchu na druhém konci svaru. Ten se pak zaslepí 
zavařením anebo utěsní kleštěmi. Po vychladnutí svařo
vaných míst se kanál natlakuje na min. 250 kPa. Zkušeb
ní doba po ustálení tlaku je 10 minut.

24P1.1.3 Výsledek zkoušky

Počáteční a konečný tlak ve zkušební době musí být 
uveden v protokolu zkoušky. Svar je považován za těsný 
v případě, kdy po dobu zkušební doby nepoklesne tlak 
o více než 10%. Po uplynutí doby se otevře zkušební ka
nál na protilehlém okraji. Vzduch musí unikat značnou 
silou.

24P1.2 Vakuová zkouška

24P 1.2.1 Způsob zkoušky

Vakuová zkouška je vhodná pro odzkoušení svarů pro
vedených ručně nebo přístroji a automaty. Zkouška se 
provádí průhledným zkušebním zvonem, který je spojen 
s vakuovým čerpadlem. Zvon je na okraji opatřen utěs- 
ňovacím kroužkem, aby prostor, kde se provádí zkouš
ka, mohl být vzduchotěsně uzavřen. Při zkoušce se 
vytvoří ve zvonu podtlak. Kvůli časové náročnosti při 
zkouškách dlouhých spojů se vakuové zkoušky omezují

zpravidla na kratší úseky a oblasti jako místa připojení, 
opravovaná místa apod. Vakuová zkouška slouží v mno
ha případech jako doplňková k jiným zkouškám.

24P 1.2.2 Provádění zkoušky

Mezi spojováním a zkoušením má uplynout doba asi 1 
hodiny. Oblast, která je zkoušená, se potře, resp. nastří
ká tekutinou tvořící bubliny, např. mýdlovým rozto
kem. (Je ale potřebné zajistit, aby tato tekutina 
nezpůsobila nežádoucí účinky v dlouhodobém používá
ní folie v praxi.) Zkušební zvon se nasadí a přitlačí tak, 
aby zkoušený spoj ležel zhruba uprostřed (v ose) zku
šebního zvonu. Fólie z měkčeného PVC se zkouší pod 
podtlakem 20 kPa. Podtlak je nutné udržovat nejméně 
po dobu 10 minut.

24P1.2.3 Výsledek zkoušky

Hodnoty podtlaku se ukazují na manometru. V případě 
netěsnosti švu se tvoří bubliny. Tato místa se označí. Šev 
je pevný, pokud se podtlak vytváří plynule, po dobu 
zkoušky zůstává konstantní a na švu se nevytvářejí bub
liny.

24P1.3 Mechanická zkouška svarů

24P1.3.1 Způsob zkoušky

Mechanická zkouška se provádí v případech, kdy není 
možná ani tlaková ani vakuová zkouška. Mechanická 
zkouška je vždy spojena s vizuální kontrolou.

24P1.3.2 Provádění zkoušky

Po vizuální kontrole ukazatelů správně provedeného 
svaru (pro fólie z měkčeného PVC - vznik svařené hou
senky a lesk horního povrchu spodní fólie) se provede 
mechanická kontrola svaru tvrdým tupým předmětem 
s hranou (nejlépe šroubovákem č.3).

24P1.3.3 Výsledek zkoušky

Svar musí vykazovat stopy po dokonalém roztavení PVC 
a nesmí dojít v žádném případě k separaci fólií vlivem 
mechanické zkoušky. Těsnost podezřelých místje možno 
zkontrolovat rozlupovací zkouškou (destruktivní způsob 
zkoušky vyžaduje opětovné zavaření).
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PŘÍLOHA 2

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (RDS)

24P2.1 Všeobecně

S ohledem na technické a ekonomické důvody vyžaduje 
zhotovení tunelových staveb více podrobností, než je 
nutné uvádět v DZS. Jedná se zejména o podrobnosti, 
které jsou podmíněny možnostmi, stavebním vybave
ním a používanými technologiemi budoucího zhotovi
tele, skutečným postupem a organizací prací, použitým 
materiálem apod. Tyto podrobnosti jsou předmětem 
realizační dokumentace stavby (RDS), která musí nava
zovat na DZS a další doklady zadávací dokumentace, 
kterou zajišťuje zhotovitel jako součást přípravy prove
dení prací v rámci svého závazku zhotovit stavbu, pokud 
není ve smlouvě uvedeno jinak.

24P2.2 RDS tunelových staveb

Realizační dokumentace tunelových staveb se zásadně 
zpracovává pro všechny stavební objekty a technologic
ké soubory. Jejich předmětem je dokumentace všech 
zhotovovacích a pomocných konstrukcí a prací nutných 
ke stavbě tunelových staveb podle souhrnu smluvních 
dohod, které si vyžádá objednatel stavby ve smyslu ak
ceptované nabídky zhotovitele stavby.

Součástí realizační dokumentace musí být dokumentace 
vytyčování ražení (podle použité technologie ražení), 
vytyčovací výkresy a metodika vytyčovacích prací.

24P2.3 Členění realizační dokumentace podle 
druhu prací.

Součástí RDS jsou (viz kap. 1 TKP):

- realizační dokumentace pro pomocné práce,

- běžná realizační dokumentace pro zhotovovací 
práce,

- zvláštní realizační dokumentace pro provedení 
prací:

- prováděcí dokumentace pro provedení 
zhotovovacích prací,

- výrobně-technická dokumentace (podrob
né řešení konstrukčních technologických 
a montážních problémů, speciální výrob
ky, technologické vybavení tunelů).

24P2.4 Stavební část

24P2.4.1 Požaduje se, aby zhotovitel provedl geomet
rické a statické výpočty jak hlavních, tak i pomocných 
stavebních konstrukcí, které zůstávají archivovány 
u zhotovitele a jsou k dispozici objednateli/správci stav
by na vyžádání. Zhotovitel musí také doložit statickým 
výpočtem požadovanou pevnost kotevních prvků 
a upevňovacích konstrukcí pro technologické vybavení 
tunelů. V technické zprávě je uveden přehled provede
ných výpočtů a konstatování o ověření rozhodujících di

menzí a průřezů. Součástí RDS jsou také opatření proti 
bludným proudům a agresivitě podzemní vody.

24P2.4.2 V rámci realizační dokumentace stavby, 
v případě použití trhacích prací, musí být odbornou or
ganizací zpracován „Návrh trhacích prací“, který je zá
roveň podkladem pro podání žádosti o povolení trhacích 
prací.
Dodatečné rozhodnutí, že pro rozpojování horninového 
masivu nebo stávajících podzemních objektů bude nut
no použít trhacích prací, je důvodem k řízení o změně 
rozestavěné stavby před jejím dokončením.

24P2.4.3 Realizační dokumentace tunelových staveb 
musí stanovit základní kriteria pro vyhodnocení monito
rovaných veličin, při použití NRTM pak zejména kon- 
vergenčního měření primární výstroje.

24P2.4.4 Rámcový obsah realizační dokumentace sta
vební části tunelů.

a) Ražené tunely - kontinuální ražení (prstencová 
metoda, TBM apod.)

1. Technická zpráva

2. Oceněný soupis prací (pokud není stanoveno 
či dohodnuto jinak)

3. Přehledná situace (měřítko dle přehlednosti) 
1:2000, 1:1000, 1:500

4. Vytyčovací výkres

5. Půdorys - koordinační výkres (měřítko dle 
přehlednosti) 1:500,1:200,1:250,1:100,1:50

6. Podélný řez (s geologií, základními charakte
ristikami ostění, výstroje, způsobu a rizik vý
stavby atd.)

7. Charakteristické příčné řezy s geologií (typic
ké řezy s ohledem na geologii, tvarové odliš
nosti, únikové chodby, šachty, štoly, komory 
atd.)

8. Vzorové příčné řezy a řezy obecně (řezy, kte
ré postihují všechny tvarové odlišnosti, včet
ně stavebních bezpečnostních úprav, např. 
únikové chodby, výklenky, nouzové zálivy, 
otáčecí zálivy, atd.)

9. Kladečský plán skládaného ostění

10. Výkresy tvaru a výztuže skládaného ostění 
(pouze atypické prvky)

11. Výkresy izolací včetně ukončení a napojování 
izolací

12. Půdorys, řezy a detaily atypických částí kon
strukcí tunelů (portálové části tunelů, výklen
ky a úpravy tvaru pro provozní technologii, 
dopravní a bezpečnostní vybavení-SOS skří
ně, výklenky pro čištění, hydranty, el. vyba-
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vení, rozšíření u nouzových zálivů, prostupy 
pro únikové chodby, větrací štoly, kabelové 
kanály a kolektory, úpravy pro vzduchotech
nické šachty, štoly, komory atd.)

13. Výkresy tvaru a výztuže atypických částí kon
strukcí

14. Přehledné schéma rozmístění provozní techno
logie a ostatního vybavení tunelu (schéma vo
dovodů, drenáže a kanalizací včetně šachet, 
čisticích kusů a výklenků, schéma rozvodů el. 
kabelů - NN, VN a osvětlení, včetně rozmístě
ní kabelových šachet resp. komor, přechodů, 
nik a výklenků pro el. vybavení - rozvodnice 
apod., schéma osvětlení větrání, dopravních 
značek, SOS skříní, únikových chodeb, nouzo
vých zálivů, rozmístění zařízení bezpečnostní
ho a řídicího systému, ...)

15. Výkresy stavebních prvků a upevňovacích 
konstrukcí pro technologické vybavení

16. Výkresy startovacích a demontážních komor

17. Statické výpočty

18. Návrh kontrolních geotechnických měření 
a sledování výkonů

b) Ražené tunely - cyklické ražení (NRTM)

1. Technická zpráva

2. Oceněný soupis prací (pokud není stanoveno 
či dohodnuto jinak)

3. Přehledná situace (měřítko dle přehlednosti) 
1:2000, 1:1000, 1:500

4. Vytyčovací výkres

5. Půdorys - koordinační výkres (měřítko dle 
přehlednosti) 1:500,1:200,1:250,1:100,1:50

6. Podélný řez (s geologií, základními charakte
ristikami ostění, výstroje, způsobu a rizik vý
stavby atd.)

7. Charakteristické příčné řezy s geologií (typic
ké řezy s ohledem na geologii, tvarové odliš
nosti, únikové chodby, šachty, štoly, komory 
atd.)

8. Vzorové příčné řezy a řezy obecně (řezy, kte
ré postihují všechny tvarové odlišnosti, včet
ně stavebních bezpečnostních úprav, např. 
únikové chodby, výklenky, nouzové zálivy, 
otáčecí zálivy atd.)

9. Výkresy vystrojovaných tříd

- půdorys

- podélné řezy

- příčné řezy (včetně členění výrubu)

- detaily (např. kotev)

10. Výkresy tvaru, výztuže a výstroje primárního 
ostění (včetně atypických částí)

11. Výkresy izolací včetně ukončení a napojování 
izolací

12. Výkresy tvaru a výztuže sekundárního ostění 
(včetně atypických částí a detailů)

13. Půdorys, řezy a detaily atypických částí kon
strukcí tunelů - sekundární ostění (portálové 
části tunelů, výklenky a úpravy tvaru pro pro
vozní technologii, dopravní a bezpečnostní 
vybavení - SOS skříně, výklenky pro čištění, 
hydranty, el. vybavení, rozšíření u nouzových 
zálivů, prostupy pro únikové chodby, větrací 
štoly, kabelové kanály a kolektory, úpravy 
pro vzduchotechnické šachty, štoly, komory 
atd.)

14. Výkresy tvaru a výztuže atypických částí kon
strukcí (sekundární ostění)

15. Přehledné schéma rozmístění provozní tech
nologie a ostatního vybavení tunelu (schéma 
vodovodů, drenáže a kanalizací včetně šachet, 
čisticích kusů a výklenků, schéma rozvodu el. 
kabelů - NN, VN a osvětlení, včetně rozmís
tění kabelových šachet resp. komor, přecho
dů, nik a výklenků pro el. vybavení - 
rozvodnice apod., schéma osvětlení větrání, 
dopravních značek, SOS skříní, únikových 
chodeb, nouzových zálivů, rozmístění zaříze
ní bezpečnostního a řídicího systému, ...)

16. Výkresy stavebních prvků a upevňovacích 
konstrukcí pro technologické vybavení

17. Výkresy startovacích a demontážních komor

18. Statické výpočty

19. Návrh kontrolních geotechnických měření 
a sledování výkonů

24P2.4.5 V rámci realizační dokumentace se upřesní 
ochranné pásmo tunelu.

24P2.4.6 Provozní dokumentace tunelu se zpracovává 
souběžně s RDS, nejpozději však k termínu kolaudace- 
uvedení tunelu do provozu. Provozní dokumentace ob
sahují zejména:

- evidenční list tunelu,

- tunelovou knihu,

- dopravní řád,

- provozní řád

- havarijní plán,

Obsah provozní dokumentace se upraví podle potřeb 
dané tunelové stavby.

24P2.5 Technologická část

24P2.5.1 Vybavení tunelů

Zařízení umístěné v tunelové troubě musí být upevněno 
převážně na ocelových konstrukcích. Je možné použít 
konstrukce plastové s příslušnou požární odolností. 
Konstrukce musí být dimenzovány na dynamické namá
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haní způsobené jízdou velkých vozidel a chráněny proti 
korozi (musí být použita nekorodující ocel, plasty nebo 
žárové pokovení ponorem a antikorozní nátěr).

Základní korozní prostředí je C4 (odvozeno od ČSN 

ISO 9223).

24P2.5.2 Zařízení silnoproudá elektrotechnická

U nových staveb musí projektant a u rekonstruovaných 
staveb musí provozovatel protokolárně stanovit druh 
prostředí pro všechny prostory (s výjimkou prostředí 
normálního), kde se elektrozařízení vyskytuje dle ČSN 
33 2000 3. Z tohoto protokolu vyplyne stupeň bezpeč
nostních opatření jako např. ochrana před úrazem elek
trickým proudem, ochrana před vnikáním vlhkosti 
a prachu, atd.

Ve spínacích stanicích v tunelech a v portálových objek
tech nesmí být používány spínací prvky s olejovou nápl
ní. Rovněž trafa musí být v těchto prostorách suchá 
vzduchem chlazená.

Pro systémy bezvýpadkového napájení UPS je nutné 
používat zapouzdřené olověné baterie. UPS musí být 
vybaven elektronickým a ručně spínaným přemostěním 
(„by-pass“). Případná redundantnost jednotlivých zdro
jů UPS musí být stanovena v DSP/DZS.

Základní vybavení hlavních a podružných rozvaděčů nn 
je stanoveno v DSP/DZS. Detailní vybavení je stanove
no v RDS až po ukončení výběru podzhotovitelů.

Volba izolace kabelů musí být v souladu s DSP/DZS, 
kde je stanoveno, pro které úseky je možno použít celo- 
plastových kabelů, a úseky, pro které je nutno použít ka
bely s odolností proti požáru. V krátkých úsecích je 
možno použít celoplastové kabely a požární odolnost 
zvýšit dodatečnou úpravou. Toto řešení musí být vý
slovně uvedeno v RDS.

Zásady uzemňovací sítě a propojení uzemnění jsou řeše
ny v DSP/DZS. Detailní dořešení s ohledem na výskyt 
bludných proudů se stanoví až v RDS.

Stupeň dodávky elektrické energie (bezporuchovost do
dávky), napájecí uzly a způsoby zálohování musí být 
stanoveny v dokumentaci stavby.

24P2.5.3 Zařízení slaboproudá

Základní popis a zásady pro volbu těchto zařízení jsou 
uvedeny v TP 98. Slaboproudá a sdělovací zařízení se 
dodávají jako ucelené systémy, u nichž podzhotovilel 
garantuje funkce požadované v DZS. V případě, že je 
vyžadováno snímání obrazu v předportálovém úseku 
kamerami, uvede objednatel v ZTKP požadavek na in
tenzitu osvětlení a délku osvětlovaného úseku.

24P2.5.4 Osvětlení

Základní názvosloví a principy návrhu jsou uvedeny 
v TP 98.

Součástí RDS je přepočet světelně-technického výpočtu 
dle výběru podzhotovitele. Tento přepočet vychází ze 
světelně-technického výpočtu, spínacích schémat a způ

sobu ovládání osvětlovacích soustav navržených 
v DSP/DZS.

Osvětlení předportálových úseků se řídí dle kap. 15 
TKP. Světelně-technický výpočet této části musí být 
zpracován v součinnosti s výpočtem osvětlení tunelu.

Konstrukce svítidel musí být taková, aby svítidla odolá
vala požáru, silným mechanickým atmosférickým a ko
rozním vlivům, zejména pak:

a) výfukům spalovacích motorů,

b) alkalickým vodám,

c) používáním mycích prostředků v tunelu,

d) vysoké vlhkosti vzduchu,

e) korozi,

f) tlakové vodě,

g) silným otřesům způsobeným vozidly,

h) změnám teplot (-20 ■+ +25° C),

i) rozdílům tlaků mezi svítidlem a okolím (cca
800 Pa).

Těleso svítidla musí být vybaveno bezpečnostním 
sklem odolným proti vandalismu, prachu a vlhkosti. 
Stupeň krytí musí být stanoven v návaznosti na protoko
lu o určení vnějších vlivů (min IP 65).

Konstrukce svítidla musí umožnit výměnu zdroje jed
ním pracovníkem bez použití nástrojů (např. vyklopení 
svítidla na kloubových závěsech).

Svítidlo musí být připojitelné pomocí zásuvky nebo ko
nektoru. Nosič elektrických komponentů svítidla musí 
být snadno a rychle výklopný. Vlastní držák svítidla 
musí být konstruován tak, aby byl proveditelný stupňo
vitý náklon svítidla. Uchycení svítidel musí být navrže
no tak, aby byla umožněna snadná údržba a demontáž 
svítidla.

Při instalaci světel je třeba dbát na to, aby při 100% stup
ni osvětlení byla zvolena vzdálenost světel od sebe tak, 
že bude vyloučena frekvence kmitočtů mezi 2,5 a 13 Hz.

Provedení kabeláží je shodné jako pro silnoproudá zaří
zení (viz ČSN 341050). Mezi kabely normálního a ná

hradního osvětlení je nutno dodržet mezeru min. 20 cm.

24P2.5.5 Větrání

Návrh větrání je součástí DSP/DZS a musí odpovídat 
ČSN 73 7507 aTP98. Součástí RDS je přepočet větrací
ho systému dle technických parametrů zvoleného zaří
zení.

Součástí realizační dokumentace je také návrh větrání 
při výstavbě, zpracovává ho zhotovitel v souladu s Vy
hláškou Českého báňského úřadu č.55/1996 Sb.

Větrání musí v každé dopravní situaci zabezpečit „bez
pečné“ koncentrace škodlivin ve vzduchu, zajistit dob
rou viditelnost v tunelu. V případě požáru musí snížit 
působení kouře a tepla na osoby nacházející se v tunelu 
tak, aby byla umožněna jejich bezpečná evakuace.
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Koncepce větrání tunelu musí být volena tak, aby byl 
minimalizován negativní dopad šíření emisí do obytné 
a jiné chráněné zástavby.

Při změně výchozích parametrů pro návrh v průběhu 
stavby je třeba vždy prověřit dopady na větrání.

Větrání tunelů za provozu je řešeno proudovými venti
látory zavěšenými pod stropem tunelu, axiálními venti
látory ve strojovnách vzduchotechniky (jsou napojeny 
na větrací kanály pro distribuci vzduchu) nebo kombi
nací těchto systémů.

Vzhledem k úzké spojitosti systému větrání s použitým 
zařízením je třeba v dostatečném předstihu provést vý
běr výrobce/dovozce/distributora a v RDS veškeré 
vazby a návaznosti vlastní realizace projednat.

24P2.5.5.1 Proudové ventilátory

Ventilátory musí být vybavené na sací i výtlačné straně 
tlumiči hluku a prvky pro omezení tlakových aerodyna
mických ztrát. Ventilátor zvěšený pod klenbou tunelu 
musí být vybaven kromě pevných úchytů i ochranným 
systémem proti pádu na vozovku kotveným nezávisle na 
klenbu tunelu (ocelová lana apod.).

Proudové ventilátory musí odolávat v případě požáru 
v tunelu zvýšené teplotě 250“C po dobu min. 90 min. 
Ventilátory budou jednoduché robustní konstrukce, se 
zárukou bezproblémového provozu v agresivním pros
tředí. Navržené motory musí odpovídat agresivním vli
vům prostředí v tunelu. Zapojení motorů musí umožnit 
rychlou akceleraci hmoty vzduchu v každém provozním 
stavu.

Proudové ventilátory jsou vybaveny asynchronním re- 
versibilním el. motorem s nepřetržitou dobou chodu 
a přímým spouštěním.

Součástí návrhu proudových ventilátorů jsou účinné tlu
miče hluku. Tyto musí být navrženy v RDS. Povolená 
ekvivalentní hladina hluku od provozu proudových ven
tilátorů (při současném chodu dvojice, trojice, ...) ve 
vzdálenosti 10 m od ventilátoru, 1,5 m nad komunikací 
je maximálně 85 dB (A).

24P2.5.5.2 Ventilátory umístěné ve strojovně vzdu
chotechniky

Při návrhu ventilátorů pro větrání tunelů je třeba respek
tovat odlišnosti v požadavcích na funkce pro každý kon
krétní tunel a dle těchto požadavků je třeba příslušně 
upravit konfiguraci všech komponentů ventilátoru pro 
všechny provozní stavy.

Pokud nestanoví DZS nebo ZTKP jinak, budou použí
vány axiální přetlakové ventilátory s regulací vzducho
vého výkonu přepínáním otáček elektromotoru, popř. 
(dle požadavku) s plynulou regulací natáčením lopatek 
oběžného kola za chodu.

Dle realizační dokumentace stavby může být požadová
no vybavení ventilátorů uzavíracím ústrojím, u větších 
výkonů i monitorem provozu, který sleduje teploty loži
sek, velikost vibrací zatížení elektromotoru a signalizu
je provozní, poruchové a havarijní stavy.

V případě nadměrného přenosu vibrací je třeba řešit 
v rámci dodávky ventilátoru i jeho pružné uložení.

Dělicí příčky oddělující sací a výtlačnou část ventilátorů 
budou zhotoveny např. z plechů uchycených na ocelo
vou konstrukci nebo mohou být vyzděny apod. Kon
strukce dělicí příčky musí být dimenzována tak, aby 
nedošlo k její deformaci za provozu. Volba materiálu 
a povrchové úpravy musí odpovídat zásadám uvedeným 
dále.

Klapky a koncové elementy vzduchotechnického zaří
zení umístěné v kanálech pro distribuci vzduchu musí 
mít příslušnou povrchovou úpravu. Servopohony kla
pek musí umožnit rychlé přestavení (změnu režimu vět
rání), zejména v případě, že jsou využívány pro požární 
režim větrání. Servopohony musí umožnit nastavení 
příslušné polohy listu klapky pro zaregulování průtoku 
vzduchu.

Dle dokumentace je požadována zvýšená tepelná odol
nost všech částí ventilátorů teplotě 250 °C po dobu min. 
90 min.

Zařízení umístěné ve strojovně musí být vybaveno účin
nou ochranou proti šíření hluku do venkovního prostoru, 
např. instalací tlumicích stěn složených z buňkových 
tlumičů hluku.

24P2.5.5.3 Obecné požadavky na kvalitu materiálu 
a zařízení vzduchotechniky

- při dimenzování a volbě kvality použitých mate
riálů je potřeba zohlednit agresivitu tunelového 
vzduchu tak, aby bylo zamezeno korozi materiá
lu při styku různých materiálů s prostředím,

- kotvicí a spojovací elementy pro větrací zařízení 
musí být navržené s patřičnou povrchovou úpra
vou (nerez, ocel nebo nekorodující ocel, žárové 
zinkování ponorem a antikorozní nátěr apod.), 
spoje s ventilátory je nutno zabezpečit materiá
lem, který vyloučí korozi a elektrochemickou re
akci mezi oběma elementy (teflon, izolátor...),

- spojení závěsných konzol s ventilátory musí být 
navrženo tak, aby byl eliminován přenos nad
měrných vibrací od ventilátoru do stavební kon
strukce,

- jako součást dodávky je potřebné navrhnout způ
sob měření vibrací, např. při pravidelné údržbě 
tak, aby se předešlo poškození zařízení vlivem 
vibrací od uvolněných lopatek, poškozeného lo
žiska apod.,

- pro dosažení maximální životnosti ventilátorů 
musí být ochrana proti korozi řešena již u výrob
ce tak, aby vzdorovala prostředí s otřesy, oroso- 
vání, olejům a plynům,

- všechny součástky zařízení pro větrání tunelu 
musí být zhotovené z takových materiálů, aby 
spolehlivě pracovaly po dobu min. 1,5 hod. při 
působení zplodin hoření o teplotě 250°C,

- provedení úprav povrchu je třeba v průběhu 
stavby důsledně kontrolovat.
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Volba materiálů musí zaručit funkčnost technických za
řízení pro větrání po dobu nejméně 15 let.

24P2.5.6 Dopravní značky 

Typy značek:

- stálé

- proměnně

- z prismatických hranolů

- tvořené světelnými body

24P2.5.6.1 Proměnné dopravní značky z prismatic
kých hranolů

Pohon jednotlivých hranolů má být zajištěn tak, aby 
byla dosažena maximální spolehlivost PDZ, tj. i při za
seknutí jednoho hranolu se musí zbytek značky přetočit. 
Značka musí dávat zpětné hlášení o funkčnosti a natoče
ní zpět do systému.

Funkčnost značky musí být zajištěna při teplotách od 
- 40 °C do + 70°C.

Rychlost přetočení značky musí být u symbolů vyšší dů
ležitosti do 3 s, u symbolů nižší důležitosti do 10 s.

Symboly dopravních značek musí být v souladu s ČSN 
018020 a vzorovými listy VL6.1.

Použité retroreflexní folie musí být minimálně třídy 2, 
schválené pro používání MDS.

24P2.5.6.2 Proměnné značky tvořené světelnými 
body

Skříň značky musí být navržena tak, aby nedocházelo 
k vyzařování světla ze skříně. Jas štítu značky má být na
stavitelný podle okamžitých světelných podmínek oko
lí, hodnoty přepínání musí mít min. 5 úrovní.

Toleranční oblasti barev vyzařovaného světla jsou sta
noveny pro dvě třídy D1 a D2 (přibližně shodné s barvou 
signálních světel ČSN 36 5601-1).

Jsou stanoveny minimální a maximální hranice jasu 
a minimální poměry jasu, kdy značka svítí a kdy nesvítí, 
vše s rozlišením:

- pro různé barvy, zvlášť pro bílou a žlutou, zvlášť 
pro červenou, zelenou a modrou,

- pro 5 různých úrovní osvětlení značky od 4 do 
40 000 lx po řádech,

- pro dvě třídy D1 a D2.

Předepsaný jas a poměr jasu pro bílou a žlutou pro 
různá osvětlení značky měřeno v referenční ose

Osvět-
lení

značky
(lx)

třída Dl třída D2

poměr
jasu

jas značky
(cd/m2)
min. max.

Poměr
jasu

jas značky
(cd/nf)
min. max.

40 000 10:1 6 200 120 000 5:1 6 200 120 000

4 000 10:1 1 100 21 000 5:1 550 21 000

400 10:1 300 3 700 5:1 150 3 700

40 10:1 200 2 000 5:1 100 2 000

4 10:1 60 300 5:1 30 300

Předepsaný jas a poměr jasu pro červenou, mod
rou, zelenou pro různá osvětlení značky měřeno 
v referenční ose

Osvět-
lení

značky
(lx)

třída D1 třída D2

poměr
jasu

jas značky
(cd/m2)
min. max.

poměr
jasu

jas značky
(cd/m2)
min. max.

40 000 10:1 2 800 60 000 5:1 1 550 60 000

4 000 10:1 500 10 000 5:1 225 10 000

400 10:1 200 2 700 5:1 100 2 700
40 10:1 100 2 000 5:1 50 2 000
4 10:1 60 300 5:1 30 300

Funkčnost značky musí být zajištěna při teplotách od 
- 40 “C , do + 70 "C

Rychlost přetočení značky musí být u symbolů vyšší dů
ležitosti do 1 s, u symbolů nižší důležitosti do 3 - 10 s.

Značka musí dávat zpětné hlášení o funkčnosti a nasta
vení zpět do systému.

24P2.5.6.3 Konstrukce značek

Ocelové konstrukce musí být dimenzovány na dyna
mické namáhání způsobené jízdou velkých vozidel 
a chráněny proti korozi (musí být použita nekorodující 
ocel nebo žárové pokovení).

Konstrukce značky musí splňovat požadavky na snadný 
servis. Značky obsahující řídicí zařízení musí být vyba
veny prostředky pro připojení údržbářského a zkušební
ho zařízení k řídicímu systému, má být možnost 
oddělení řídicí a významové části značky, použité ko
munikační rozhraní má být standardního provedení (RS 
232, RS 422, RS 485).

Veškeré použité díly musí být dlouhodobé životnosti 
s minimálními nároky na údržbu.

Krytí elektrických částí značky musí odpovídat min. IP 64. 

Spotřeba elektrické energie musí být co nejnižší.

24P2.5.6.4 Životnost

Použité materiály skříně jsou požadovány odolné proti 
korozi a elektrolyticky srovnatelné, životnost značky je 
požadována dle TP98.
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PŘÍLOHA 3

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE

Geologická dokumentace, ve smyslu § 17 vyhl. ČBÚ 

č.55/1996 Sb. je ve vztahu k projektování a provádění 
díla jen jedna. Geologická dokumentace musí obsaho
vat zejména vlastnosti horninového masivu podstatné 
pro rozpojování a zajišťování podzemního díla, musí být 
zpracována i pro okolí, které může ovlivnit vedení pod
zemního díla a které může být vedením díla ovlivněno.

Při postupu výstavby musí být geologická dokumentace 
ověřována a na závěr, v souladu s požadavky zák. 
č. 62/1988 Sb., musí být bezúplatně předána Geofondu.

Geologická dokumentace je vstupním údajem pro RDS, 
pokud se v rozsahu požadovaném § 17 cit. vyhl. údaje 
nepotvrdí, je to důvod ke změně RDS a k zahájení řízení 
o změně rozestavěné stavby před jejím dokončením.
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PRÍLOHA 4

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

DSPS se rozumí dokumentace, v níž jsou uvedeny veš
keré změny, ke kterým došlo při provádění stavby.

1. V průběhu realizace musí zhotovitel v jednom paré 
DSP a RDS pravidelně zaznamenávat veškeré do
plňky a změny schválené objednatelem/správcem 
stavby dle Všeobecných dodacích podmínek sta
veb pozemních komunikací. Řešení všech mimo

řádných událostí musí být řádně zdokladováno 
(včetně velikosti nadvýrubu).

2. Zrněny a doplňky musí být ve schváleném paré 
RDS a DSP vyznačeny barevně (červeně), případ
ně lze jednotlivé výkresy nahradit novými se zdů
vodněním a označením změny v horní části 
rozpisky. Každý výkres DSPS musí být opatřen ná
pisem „Skutečné provedení stavby (objektu)“ a po- 
depsán odpovědným zástupcem zhotovitele, 
objednatele/správce stavby.

3. Dokumentaci skutečného provedení tunelové stavby 
předá při převzetí prací zhotovitel k odsouhlasení ob
jednateli/správci stavby v jednom vyhotovení v DSP 
a lx RDS. DSPS se stává vlastnictvím objednatele 
a následně je dokumentace předána k archivování 
jednak správci tunelu PK (RDS) a jednak stavebnímu 
úřadu (DSP). Dokumentace musí být zpracována 
v trvanlivé úpravě.

4. Výsledky geotechnického monitoringu jsou pravi
delně předávány dle stanoveného programu zástup
ci objednatele/správci stavby, který je archivuje po 
celou dobu výstavby. Následně je dokumentace pře
dána k archivování správci tunelu PK.

5. Geologická dokumentace je zpracována zhotovite
lem dle vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

6. Zhotovitel zabezpečuje odborný výkon souvisejí
cích nezbytných geodetických prací podle vyhláš
ky č. 31/1995 Sb. V souladu s touto vyhláškou 
provádí zhotovitel prostřednictvím svého oprávně
ného pracovníka zaměřování skutečného provede
ní všech objektů uvedených v dokumentaci stavby.

7. Před zakrytím další vrstvou nebo pokračováním 
dalších zhotovovacích prací předá zhotovitel 
správci stavby situační a výškové zaměření

- primárního ostění,

- jednotlivých inženýrských sítí (zejména odvod
nění),

- základů (patek) definitivního ostění,

- podkladních, výplňových a drenážních betonů, 
konstrukčních vrstev vozovek,

- dalších zhotovovacích prací podle pokynů ob
jednatele/správce stavby.
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PŘÍLOHA 5

AUTORSKY DOZOR

1. Autorský dozor (AD) je jednou z důležitých čin
ností zhotovitele dokumentace stavby a může slou
žit jako poradenský orgán pro objednatele. Ověřuje 
se jím dodržování záměrů technického výkonu ře
šení vypracovaného v rámci DSP/DZS.
Autorský dozor může být objednán objednatelem 
u zhotovitele DSP či DZS na základě smlouvy. Ve 
smlouvě je specifikován rozsah práce a povinnosti 
autorského dozoru.

2. Orientační náplň smluvního vztahu mezi vykona
vatelem AD a objednatelem (věcný rozsah AD),

a) Při zpracování RDS:

- poskytování potřebných vysvětlení zhoto
vitelům RDS,

- ověřování souladu jednotlivých částí do
kumentace,

- koordinace stavebních a technologických 
částí,

- prověření, že je dodrženo řešení doklado
vané v DSP/DZS,

- kontrola dodržení podmínek stavebního 
povolení.

b) Po dobu výstavby stavebního díla:

- účast na předání staveniště zhotoviteli 
stavby,

- sledování výstavby z hlediska dodržování 
DSP nebo DZS, RDS,

- vyjádření k návrhům na změny oproti řeše
ní dokladovanému v DSP z technickotech- 
nologického a architektonického hlediska,

- vyjádření k požadavkům na změny prací 
a dodatečné práce,

- spolupráce s geotechnickým dozorem,

- účast na operativních a kontrolních dnech 
stavby,

- spolupráce při operativním vyhodnocová
ní monitoringu.

c) Při dokončení výstavby:

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo 
její části (přejímací řízení) včetně kom
plexního odzkoušení,

- účast na kolaudaci stavby.
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PŘÍLOHA 6

GEOTECHNICKY DOZOR (GTD)

Geotechnický dozor při stavbě tunelu je důležitou sou
částí výkonu stavebního dozoru objednatele. Tato čin
nost je vykonávána v průběhu celé výstavby včetně 
etapy přípravy stavby. Zahrnuje též spolupráci při přejí
macím řízení, včetně vypořádání případných vad a ne
dodělků.

GTD při stavbě tunelu vykonává pro objednatele nezá
vislá inženýrská organizace s kvalifikací pro obory geo- 
technika, podzemní stavby a dopravní stavby, která má 
oprávnění pro předmětné práce, včetně oprávnění podle 
báňských předpisů. Organizaci určí objednatel ve smys
lu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Činnost geotechnického dozoru souvisí s realizací kom
plexního geotechnického monitoringu, a proto je účel
né, aby obě činnosti realizovala jedna inženýrská 
organizace.

GTD při realizaci stavby zajišťuje:

- geotechnický dozor při ražbě, včetně geotechnické 
klasifikace horninového masivu a určení technolo
gických tříd (rozumí se pravidelná dokumentace sku
tečných geotechnických podmínek na čelbě tunelu 
a z ní vyplývající zařazení do použití geotechnické 
klasifikace a určení technologické třídy),

- operativní geotechnický monitoring v aktivní zóně 
horninového masivu kolem výrubu (dokumentace, 
realizace, operativní vyhodnocení, zpracování vý
sledků),

- upřesnění optimálního technologického postupu raž
by a primárního ostění (primární výstroje), a to na zá
kladě operativně zpracovaných výsledků GT dozoru 
a GT monitoringu,

- pravidelný technický dozor při ražbě a zřizování pri
márního ostění, tj. kontrola správnosti technologic
kých postupů a kvality prací zhotovitele,

- kontrola RDS (realizační dokumentace) a zpracování 
podkladů pro schválení RDS,

- účast při kontrole podkladů pro čerpání finančních 
prostředků,

- kontrola úplnosti předepsaných zkoušek vybraných 
stavebních materiálů (např. stříkaný beton, kotvy, 
svorníky), které realizuje zhotovitel,

- realizace (zajištění) předepsaných nezávislých kon
trolních zkoušek (např. kontrolní seismické měření) 
sledování podrobné dokumentace,

- kontrolní geotechnický monitoring v zónách ohrože
ní (vybudování monitorovacího systému, vlastní mě
ření, operativní vyhodnocení, zpracování výsledků),

- účast na projednávání požadavků třetích osob, uplat
ňujících nároky na náhradu škod, vzniklých v souvis
losti se stavbou tunelu (kontrola a dokumentace 
vzniklých škod, zpracování technických podkladů 
pro smírčí řízení, případně pro soudní jednání,

- zpracování a kompletace technických podkladů pro 
přejímací řízení.
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PŘÍLOHA 7

GEOTECHNICKY MONOTORING (GTM)

Jedná se o soubor měření a pozorování spočívající ve 
sledování a kontrole reakce horninového prostředí na 
stavbu (ražbu) tunelu a ve sledování všech indukova
ných účinků v okolí stavby, respektive v zóně ohrožení 
a v zóně sledování.

Monitorovací měření musí být v předmětném území za
hájena v určitém předstihu před započetím stavební čin
nosti tak, aby bylo možno zdokumentovat původní, 
klidový stav horninového prostředí.

Geotechnický monitoring se dělí na:

- operativní v aktivní zóně horninového masivu kolem 
výrubu,

- kontrolní geotechnický monitoring v zónách ohrože
ní a sledování.

1. Operativní geotechnický monitoring (OGTM)

OGTM slouží pro kontrolu a řízení technologického po
stupu ražby a zejména pro rozhodování o aplikaci kon
strukčních prvků primárního ostění. Při aplikaci 
observačních metod tunelování (např. NRTM) je 
OGTM povinnou součástí procesu výstavby.

Jeho součástí je zejména:

- ověření skutečně zastižených geotechnických podmí
nek na čelbě tunelu a stanovení geotechnické klasifi
kace,

- sledování deformací a namáhání primárního ostění 
výrubu. Měření deformací výrubu je prováděno dvě
ma způsoby:

a) měření relativních posunů (konvergence),

b) měření absolutních posunů,

- měření deformace nadloží tunelového díla (vývoj po
klesové kotliny). Jako základní metoda slouží přesná 
nivelace (případně velmi přesná nivelace),

- sledování deformace horninového prostředí v okolí 
výrubu. Základní metodou jsou zde extenzometrická 
měření,

- kontrola indukovaných seismických účinků trhacích 
prací,

- měření a porovnání OGTM se realizují zejména v tu
nelovém výrubu, případně též na povrchu území a na
vazují bezprostředně na postup ražby tunelu, jedná se 
o relativně krátkodobá měření.

2. Kontrolní monitoring (KGTM)

Cílem KGTM je objektivní zjištění skutečného rozsahu 
a velikosti indukovaných účinků stavby tunelu, v zó
nách ohrožení a sledování.

KGTM je vykonáván nejen po celou dobu výstavby, ale 
také před zahájením stavby (nulový stav) a po skončení 
stavby. Výsledky KGTM jsou podkladem pro objektiv
ní posouzení škod na nemovitostech a objektech třetích 
osob vzniklých v souvislosti se stavbou tunelu.
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PŘÍLOHA 8

PASPORTIZACE OBJEKTŮ

Pasportizace je dle § 22 Vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. 
jedním z výchozích údajů pro stanovení bezpečnostních 
měření.

Pasportizace objektů v zóně ohrožení (zjištění technic
kého stavu) se provádí v následujících etapách přípravy 
stavby v rámci:

- DÚR - inventarizace objektů,
- DSP - stavebně technický průzkum,
- DZS případně RDS (těsně před vlastní stavbou) - po

drobná pasportizace.

Podrobná pasportizace

Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočas
né i trvalé objekty a nemovitosti, které mohou být ne
příznivě ovlivněny či poškozeny stavební činností. 
Jedná se zejména o:

- povrchové stavby a nemovitosti všeho druhu,
- podzemní stavby ajiné objekty všeho druhu,
- inženýrské sítě všeho druhu na povrchu i v podzemí,
- vodohospodářské objekty, prameny, studny ajiné jí

mací objekty pitné i užitkové vody,
- příp. jiné objekty (citlivé výrobní provozy, nemocni

ce, laboratoře, vodojemy, bazény aj.).

Podkladem pro zpracování podrobné pasportizace ob
jektů je příslušná část DSP (DZS), ve které jsou doku
menty:

- stanovení zóny ohrožení a sledování,
- inventarizace objektů v zóně ohrožení,
- stanovení odolnosti objektů v zóně ohrožení,
- technické opatření k zajištění bezpečnosti ohrože

ných objektů,
- stanovení velikostí indukovaných účinků.

Podrobná pasportizace technického stavu všech objektů 
v zóně ohrožení se pořídí bezprostředně před stavbou. 
Jedná se o prokazatelné podrobné zjištění a zdokladová- 
ní technického stavu objektů, existujícího před zaháje
ním stavby. Pasportizace zejména obsahuje úplný 
podrobný soupis všech poškození, nedostatků a závad 
na exteriéru i interiéru stavby (deformace, trhliny, 
praskliny ve zdivu, omítce i malbě, poškozená či opada
ná omítka, vlhkost zdivá, závady v otvírání oken a dveří 
aj.). Vždy obsahuje textovou (nebo tabulkovou) doku
mentaci a dokumentaci grafickou (náčrty, fotografická 
dokumentace, navíc případně videozáznam). Pasporti
zace také obsahuje zpřesněné údaje o stavbě (charakter, 
konstrukční uspořádání, stavební provedení, použité 
stavební materiály) oproti údajům v inventarizaci (platí, 
pokud se nepořizuje stavebně-technický průzkum).

Pasportizace technického stavu se zpracuje s nejmenším 
možným časovým předstihem před vlastní stavbou, 
resp. před průchodem tunelového díla kolem objektu. 
Pokud vznikne větší časový rozdíl mezi dobou pasporti
zace a vlastní stavbou tunelu, pak je třeba pasportizaci 
aktualizovat a doplnit. Nezbytnou součástí pasportizace 
je její potvrzení a odsouhlasení vlastníkem objektu nebo

jím pověřeným zástupcem. Toto často není možné 
(vlastník odmítá odsouhlasit či není dosažitelný). 
V tomto případě je nutno prokazatelnost zajistit ve spo
lupráci s orgánem, který stavbu povolil, tj. příslušným 
stavebním úřadem.

Podrobná pasportizace technického stavu se použije:

- jako podklad při řešení případných sporů o vzniku 
škod na objektu,

- jako podklad pro monitorování případných změn 
technického stavu vlivem indukovaných účinků tune
lování (součást geotechnického monitoringu),

- jako podklad pro volbu monitorovacích metod, stano
vení druhu, počtu a umístění monitorovacích prvků 
pro sledování deformací objektu,

- jako podklad pro upřesnění (stanovení) povolené 
hodnoty poklesů, seismického zatížení dotčených ob
jektů a dovolené hodnoty posunu stavebních objektů 
a jejich částí (zajistí projektant).

Pořídí se také pro vodohospodářské objekty v zóně sle
dování aje analogií dokumentace objektů. Rozlišují se:

- objekty hydrogeologické, tj. studny, jímací vrty, pra
meny ajiné objekty sloužící k jímání podzemní vody 
nebo k měření parametrů hydrogeologického režimu 
(např. pozorovací objekty CHMU),

- objekty hydrologické, tj. vodoteče, jímací objekty na 
vodotečích a další objekty (např. vodočty, limnigrafy 
apod.).

U těchto objektů se realizuje:

- zejména zdokumentování hydrogeologických nebo 
hydrologických parametrů,

- pasportizace zdokumentování technického stavu 
(analogicky jako u ostatních objektů).

Předmětem podrobné pasportizace (zdokumentování) 
hydrogeologických parametrů je u jednotlivých objektů 
zejména:

- u studní a jímacích vrtů: úroveň hladiny podzemní 
vody, vydatnost, fyzikální, chemické a bakteriologic
ké vlastnosti vody, tj. zejména teplota, chemický 
a bakteriologický rozbor, případně speciální rozbory 
vody, dále údaje o využívání studny apod.),

- u pramenů: vydatnost, fyzikální, chemické a bakte
riologické vlastnosti vody, tj. zejména teplota, che
mický a bakteriologický rozbor, případně další 
speciální rozbory vody, dále údaje o využívání objek
tu apod.),

- u jiných hydrogeologických objektů se postupuje 
analogicky,

- v případě vodotečí a objektů na nich je třeba volit in
dividuální postup závislý na charakteru objektu a také 
na míře jeho ohrožení stavbou.

Měření nejdůležitějších hydrogeologických a hydrolo
gických parametrů (např. hladina vody ve studni, vydat
nost pramene, průtok ve vodoteči) je třeba realizovat 
opakovaně, a to za různé hydrologické situace a zásadně 
vždy před započetím stavby.
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PŘÍLOHA 9

INDUKOVANÉ ÚČINKY SOUVISEJÍCÍ SE STAVBOU

Indukovanými účinky stavby se rozumí všechny dočas
né i trvalé účinky výstavby tunelu i dopravního provozu 
v něm, které mohou nepříznivě působit v okolí tunelu. 
Rozlišují se následující druhy indukovaných účinků 
v souvislosti s výstavbou tunelu a dopravním provozem 
v něm:

a) deformace a jiné účinky, vyvolané změnou 
napěťo-deformačního stavu horninového masivu, 
tj.:

- přídatné deformace (sedání, naklonění apod.),

- ovlivnění stability území (sesuvy svahů a zřícení 
skalních bloků a padání kamenů);

b) indukované dynamické účinky:

- dočasné: vliv trhacích prací, zvláštních staveb
ních strojů apod.,

- trvalé: doprava v tunelu;

c) deformace a jiné indukované účinky, vyvolané ji
nými zvláštními okolnostmi či procesy v hornino
vém masivu (změna teplotního režimu, působení 
přírodních plynů aj.);

d) ovlivnění, resp. změna hydrogeologického režimu 
v horninovém prostředí (resp. změna režimu pod
zemní vody), např. změna polohy hladiny podzem

ní vody, změna průtoku, změna parametrů 
propustnosti, změna vlastnosti vody a její kvality, 
což může způsobit:

- změnu vydatnosti studní a pramenů, změnu kva
lity jímané vody nebo její kontaminaci,

- snížení hladiny podzemní vody a následně vysu
šení pozemků a změnu bonity půdy,

- snížení hladiny podzemní vody v podzákladí sta
veb, s tím spojené objemové změny v hornino
vém masivu a následně přídatné sedání stavby 
aj.,

- zvýšení hladiny podzemní vody a následně za
mokrení pozemků a změnu bonity půdy,

- zvýšení hladiny podzemní vody a následně ne
gativní ovlivnění staveb (např. snížení únosnosti 
základové půdy, vniknutí vody do objektu aj.);

e) ovlivnění, resp. zména hydrologických poměrů 
v okolí stavby tunelu a následné nepříznivé důsled
ky, analogické s vlivy ad d);

f) indukované účinky vzniklé kombinací jednotli
vých vlivů výše uvedených, případně vyvolané ji
nými zvláštními vlivy stavby.
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PŘÍLOHA 10

SEZNAM ZKRATEK

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

DSP dokumentace pro stavební povolení

DSPS dokumentace skutečného provedení stavby

DÚR dokumentace pro územní rozhodnutí

DZS dokumentace pro zadání stavby

GTM geotechnický monitoring

GTP geotechnický průzkum

HZS hasičský záchranný sbor

NRTM nová rakouská tunelovací metoda

NTP návrh trhacích prací

OBÚ oblastní báňský úřad

PE polyethylen PEHD nebo PPE-S

PK pozemní komunikace

PVC polyvinylchlorid

RDS realizační dokumentace stavby

SBS státní báňská správa

SD stavební deník

ST studie

TKP technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

TKP-D technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK

TVT technologické vybavení tunelů

VDP všeobecné dodací podmínky staveb PK

VÚ PTP vstupní údaje pro projekt trhacích prací

ZDP zvláštní dodací podmínky stavby PK

ZTKP zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby PK
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PŘÍLOHA 11

Definitivní ostění

Délka portálu tunelové trouby

Délka tunelové trouby

Doba stability 

Galerie

Geotechnický monitoring

Horní klenba 

Hornina

Indukované účinky 

Injektování

Intenzita silniční dopravy

Investor

Izolační pás

Kotvy

Nadvýrub (přerub) 

Nadvýšení

Objednatel

Ochranné pásmo tunelu

Odolnost objektu

VÝKLAD POJMŮ

Konstrukce ostění podzemního díla či stavby zabezpečující stabilitu po celou dobu 
životnosti díla.

Vzdálenost měřená v úrovni vozovky, v ose tunelové roury, vyťatá svislými rovi
nami vedenými spodními a horními vnějšími líci portálových konstrukcí. Roviny 
jsou kolmé na osu tunelové trouby.

Vzdálenost měřená v úrovni vozovky, v ose tunelové trouby, vyťatá svislými rovi
nami vedenými plnými uzavřenými profily tunelové trouby (konec portálů přileh
lých k tunelové troubě). Osa tunelové konstrukce nemusí být totožná s osou 
průjezdního průřezu ani s osou komunikace.

Doba, po kterou volný líc výrubu tunelu zůstane stabilní.

Liniová ochranná konstrukce ve tvaru přístřešku, budovaná nad celou komunikací 
většinou hloubením, chránící komunikaci před lavinami, sesuvy, padajícími balva
ny, sutí, případně chránící okolí před hlukem od provozu na komunikaci. Jedna 
strana je tvořena sloupy a umožňuje přirozené větrání. Pro galerii platí stejné TKP 
jako pro tunely.

Je soubor měření a pozorování zaměřený na sledování a kontrolu reakce hornino
vého prostředí na stavbu tunelu.

Betonová oblouková konstrukce tunelu v horní části průřezu.

Složitá minerální asociace, podílející se v převážné míře na stavbě litosféry (ze
mská kůra a pevné části zemského pláště); zemina je hmota druhotná, vzniklá po
stupným rozrušováním (zvětráváním, erozí, denudací) hornin.

Všechny dočasné i trvalé účinky výstavby tunelu i dopravního provozu v něm, 
které mohou nepříznivě působit v okolí tunelu.

Zaplňování pórů, dutin a trhlin v horninovém prostředí injektážním mediem, čímž 
se zlepšují fyzikálně - mechanické vlastnosti horninového prostředí.

Počet silničních vozidel, která projedou určitým příčným řezem komunikací za 
zvolené časové období.

Právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje financování a případně i přípravu 
a realizaci stavby.

Pruh izolace z folie PVC, PE nebo z izolačních pásů z modifikovaných asfaltů 
(ČSN 73 6242) dodávaný v rolích, který po uložení a svaření chrání konstrukci 

před působením podzemní vody.

Zpravidla ocelové tyče nebo trubky (případně i lana) osazované do vrtu, s různým 
způsobem upnutí do horniny s různou úpravou hlavy kotvy.

Výlom přesahující teoretický výrubní průřez.

Projektovaný nadvýrub potřebný pro vyrovnání očekávaných deformací hornino
vého prostředí.

Právnická nebo fyzická osoba, která smlouvou o dílo objednává zhotovení určité
ho díla a zavazuje se zaplatit cenu za jeho zhotovení. Objednatelem se stává inves
tor v závazkovém vztahu k zajištění přípravy, zhotovení dokumentace a zhotovení 
stavby.

Pás šířky „B“ na povrchu území, jehož okraje jsou rovnoběžné s vnějšími půdo
rysnými líci konstrukce tunelu (tunelové trouby). Šířku ochranného pásma tunelu 
stanoví DÜR s přihlédnutím k šířce ochranných pásem dané PK, s tím, že mini
mální šířka ochranného pásma tuneluje 50m na obě strany od osy tunelové trou
by. V DSP bude upřesněno na základě statického výpočtu tunelové obezdívky, 
výšky nadloží, kvality horniny kolem tunelové trouby.

Rozumí se technická schopnost reagovat na působící indukované účinky bez vzni
ku škod na objektu.
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Okraj poklesové kotliny

Pasportizace

Podzemní dílo 

Podzemní stavby

Podzhotovitel

Poklesová kotlina

Portál tunelu

Pŕedportálový úsek

Primární ostční 

Přípustná mezní odchylka

Projektovaný průřez výrubu 

Provizorní výztuž

Provozní dokumentace tunelu

Provozní soubor

Průjezdní průřez tunelu

Průřez výrubu 

Ražený tunel 
Rektifíkace

Rubanina
Šachta

Spodní klenba 

Správce stavby

Stavba

Štola

Světlý průřez tunelu

Čára spojující body poklesové kotliny o nulovém poklesu nebo o dohodnuté mez

ní hodnotě pohybu nebo přetvoření.

Prokazatelné podrobné zjištění a zdokladování technického stavu objektů před za
hájením stavby.

Podzemní prostor, vytvořený činností prováděnou hornickým způsobem.

Soubor podzemních děl, kde z jednoho vstupu do podzemí jsou vedeny tři a více 
podzemních děl.

Právnická nebo fyzická osoba jmenovaná ve smlouvě o dílo, která je pověřena 
zhotovit část díla, nebo jiná osoba pověřená zhotovitelem provést část díla.

Deformace terénu mísovitého nebo nálevkovitého tvaru, která vznikla poklesem 
nadložních vrstev do vyrúbaného prostoru.

Konstrukční uspořádání vyústění tunelové trouby na povrch, které plní řadu důle
žitých funkcí (architektonickou, stabilizační, osvětlovací, větrací).

Je úsek komunikace, včetně souvisejících prostorů, navazující přímo na portál tu
nelu. Jsou zde umístěny i manipulační plochy a zařízení spojené s obsluhou a uží
váním tunelu.

Konstrukce ostění podzemního díla zabezpečující stabilitu vyrúbaného prostoru 
do doby zřízení sekundárního ostění.

Přípustná hodnota (určená v dokumentaci stavby), o kterou je možno zvětšit nebo 
zmenšit geometrický rozměr (parametr) konstrukce tunelu, aniž by došlo k nežá
doucím změnám. Součet absolutních hodnot odchylek tvoří toleranci.

Průřez výrubu stanovaný dokumentací včetně vypočteného nadvýšení.

Zajištění stability líce výrubu, které se provádí v průběhu razících prací a může 
být doplněno nebo nahrazeno definitivní výstrojí.

Soubor předpisů a nařízení, který slouží k zajištění bezpečnosti provozu a údržby 
daného tunelu.

Je souhrn strojů a zařízení, včetně jejich montáží, který slouží k zajištění dílčího 
samostatného technologického nebo netechnologického procesu a je uváděn do 
provozu v souvislém čase.

Příčný obrys v rovině kolmé k ose jízdního pásu pozemní komunikace, do které 
nesmějí obecně zasahovat žádné části komunikace tunelu a jeho vybavení.

Plocha výrubu vymezená vnějším projektovaným obrysem ostění.

Tunel budovaný ražením, tj. výrubem bez odstranění nadloží.

Částečné nebo úplné uvedení objektu do použitelné polohy po dosažení částečné

ho nebo konečného přetvoření.

Je materiál, který vznikl rozpojením horniny nebo zeminy z horninového masivu.

Dílo v podzemí, svislé nebo s úklonem od vodorovné roviny větším než 45°, jehož 
délka nepřesahuje 50 m, nejméně je však 3 m, je-li průřez větší než 3,75 m2.

Betonová oblouková konstrukce tunelu v dolní části jeho průřezu.

Právnická nebo fyzická osoba určená objednatelem (pověřený útvar objednatele 
nebo odborná firma) k vykonávání činnosti stavebního dozoru podle smlouvy 
o dílo a uvedená ve zvláštních dodacích podmínkách stavby.

Je souhrn stavebních prací včetně dodávek výrobků, (stavebních hmot, směsí, díl
ců apod.) a dodávek strojů a zařízení, včetně jejich montáží, prováděný zpravidla 
na souvislém místě a v souvislém čase, jehož účelem je vybudování nového hmot
ného majetku (novostavba), nebo změna dosavadního hmotného majetku (přestav
ba), který má určité funkční poslání.

Liniové horizontální či mírně ukloněné podzemní dílo o průřezu výrubu do 16 m“.

Vnitřní plocha tunelu, ohraničená polohou líce konstrukce (ostění) tunelu, stano
venou s ohledem na přípustné mezní odchylky.
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Svorník

Technologické zařízení 
Teoretický líc konstrukce 
osténí tunelu 

Třídy razení

Tunel

Tunel pozemní komunikace

Tunelovací metoda

Tunely hloubené prováděné 
z povrchu (zakryté)

Vnitřní konstrukce

Vybavení tunelu

Výlom

Výrub

Výztuž (ostění)

Záběr
Zajištění výrubu 

Zhotovitel

Zhotovitel dokumentace 
- projektant

Zóna ohrožení 

Zóna poklesů 

Zóna sledování

Zpravidla kratší tyč nebo trubka, osazovaná do vrtu s možností mechanického, pří
padně cementového či chemického upnutí. Úprava hlavy umožňuje stabilizovat líc 

horninového výrubu.

Označení pro veškeré stroje a zařízení, které jsou trvalou součástí díla.

Poloha líce ostění tunelu navržená v dokumentaci stavby.

Klasifikace razících postupů a opatření, které jsou v souladu s chováním hornino
vého prostředí a slouží mj. pro rozpočtování výrubů a zjištění doby výstavby.

Liniové, přibližně horizontální podzemní dílo s plochou průřezu výrubu větší než 
16 m2, budované ražením či hloubením. Za hloubené tunely lze považovat tunely 

budované hloubením, zpravidla delší než 100 m (s přihlédnutím k místním pod
mínkám); kratší konstrukce jsou považovány za podjezdy (pro které platí ČSN 73 

62 01).

Liniový podzemní objekt, kterým prochází pozemní komunikace, umožňující bez
pečnou plynulou jízdu vozidel pod horskými masivy, vodními překážkami, zasta
věnými nebo kulturně-historicky či jinak cenným územím. Tunel se může skládat 
z několika tunelových trub.

Soubor činností, jejichž výsledkem je bezpečné uvolnění potřebného prostoru 
v horninovém masivu a jeho zajištění na celou dobu projektované životnosti díla.

Druh tunelu budovaný hloubením, tj. s dočasným odstraněním nadloží nad tune
lem, nebo budovaný na povrchu a později zasypaný nebo jinak zakrytý.

Veškeré stavební konstrukce sloužící pro vybavení a vystrojení díla v podzemí, 
potřebné zejména pro umístění technologického vybavení a pro vlastní provoz 
podzemního díla.

Technologické a stavební úpravy, které slouží k zajištění bezpečného provozu vo
zidel a osob v tunelu při zachování ekonomických a ekologických požadavků

Prostor vytvořený hloubením z povrchu, tj. činností spojující v sobě rozpojení, na
ložení a odsun výkopku.

Podzemní prostor vytvořený ražením, tj. činností spojující v sobě rozpojení, nalo
žení a odsun rubaniny.

Soubor stavebních prvků, sloužících k zajištění díla v podzemí proti uvolňování 
horniny, deformaci horninovými a horskými tlaky a podobně.

Výrub v celém průřezu nebo v jeho části, provedený v jedné pracovní fázi.

Souhrn opatření, zamezující jeho zavalení díla a nadměrným deformacím okolní
ho horninového masivu.

Právnická nebo fyzická osoba, která se smlouvou o dílo zavazuje k provedení ur
čitého díla. Zhotovitel ve vztahu k investorovi / objednateli je tedy subjekt zajišťu
jící zhotovení díla (stavby) a také projektant zhotovující dokumentaci stavby. 
Podzhotovitelé smluvně pověření projektantem nebo zhotovitelem stavby jsou ve 
vztahu k nim též zhotoviteli.

Právnická nebo fyzická osoba oprávněná k projektové činnosti, která se smlouvou 
o dílo zavazuje ke zhotovení dokumentace stavby a na požádání zajišťuje autorský 
dozor nebo nezávislý technický dozor. Na požádání objednatele může také zajišťo
vat koordinaci dokumentace celé stavby a to buď do stadia DZS nebo i v průběhu 
zpracování realizační dokumentace.

Část území v blízkosti stavby tunelu, ve které mohou působit indukované účinky 

stavby a kde existuje reálné riziko vzniku škod na majetku „třetích osob“.

Část území nad tunelem, kde může dojít k poklesům povrchu terénu vlivem ražby, 

změny polohy hladiny podzemní vody apod.
Širší zóna, ve které sice existuje zcela minimální riziko vzniku škod, ale ve které 

naopak existuje reálné riziko uplatňování neoprávněných nároků na náhradu do
mnělých škod na majetku „třetích osob“.
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