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7.1 ÚVOD

Pro tuto kapitolu Technických kvalitativních podmínek 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále 
jen TKP-D) platí všechny pojmy, ustanovení, požadav
ky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP-D Všeobecně.

Sedmá kapitola TKP-D se zabývá stanovením technic
kých kvalitativních podmínek pro dokumentaci tunelo
vých staveb na pozemních komunikacích, tj. tunelů 
hloubených a ražených, podzemních objektů pro tech
nologické vybavení tunelů pozemních komunikací 
a ochranných galerií.

Pro projektování, prostorové uspořádání a vybavení 
nově navrhovaných tunelů na silnicích, dálnicích a míst
ních komunikacích platí ČSN 73 7507 a TP 98.

Prostorové uspořádání, zemní těleso, vozovka, krajnice, 
odvodnění (mimo drenáží vně definitivní obezdívky tu
nelů pozemních komunikací), vybavení a součásti PK 
a životní prostředí jsou řešeny v kapitolách č. 2,3,4, 5, 8 
a 11 TKP-D.

Základní pojmy a jejich výklad

- Tunel pozemní komunikace (dále jen tunel) - linio
vý, většinou podzemní objekt, kterým prochází sil
nice, dálnice nebo místní komunikace, umožňující 
bezpečnou a plynulou jízdu vozidel příp. průchod 
pěších.

- Tunel - liniový, přibližně horizontální podzemní ob
jekt s plochou průřezu výrubu větší než 16 m2.

- Štola - liniový, přibližně horizontální podzemní ob
jekt s plochou průřezu výrubu menší než 16 m2.

- Výrub - podzemní prostor vytvoření ražením.

- Ražený tunel - druh tunelu budovaný ražením.

- Ražení - budování podzemního objektu bez odstra
nění nadložní vrstvy horniny, zahrnující rozpojová
ní horniny, nakládání a odvážení rubaniny včetně 
dočasného zabezpečení výrubu.

- Teoretický průřez výrubu - plocha výrubu vymeze
ná vnějším projektovaným obrysem ostění.

- Průřez výrubu - plocha výrubu vymezená příčným 
obrysem výrubu v rovině kolmé na osu tunelu, včet
ně dočasného nadvýlomu.

- Dočasný nadvýlom - vědomě větší prostor oproti 
požadovanému teoretickému průřezu výrubu tak, 
aby se při očekávaných deformacích horninového 
prostředí dosáhly požadované rozměry teoretického 
průřezu výrubu.

- Hloubený tunel - druh tunelu budovaný hloubením, 
tj. s dočasným odstraněním nadloží nad tunelem, 
nebo budovaný na povrchu a později zasypaný nebo 
jinak zakrytý.

- Tunelová trouba - část tunelu mezi tunelovými por
tály, obklopená horninovým prostředím anebo nasy
paným materiálem.

- Portál tunelu - část tunelu, která zvnějšku ohraniču
je tunelovou troubu a vytváří vjezdový nebo výjez
dový otvor tunelu.

- Průjezdní průřez tunelu - příčný obrys v rovině kol
mo k ose jízdního pásu pozemní komunikace, do 
které nesmějí obecně zasahovat žádné části kon
strukce tunelu a jeho vybavení.

- Konstrukce tunelu - nosná konstrukce tvořená ostě- 
ním, které zabezpečuje vnitřní prostor tunelu, odpo
ruje tlaku horniny nebo vody a chrání tunel před 
podzemní vodou, zabezpečuje dočasnou nebo defi
nitivní stabilitu výrubu.

- Podzemní objekty - prostory budované hloubením 
nebo ražením, sloužící pro technologické vybavení 
tunelů a galerií.

- Délka tunelu - vzdálenost mezi vnějšími líci obou 
tunelových portálů, měřená v ose pozemní komuni
kace, případně v ose jízdního pásu, tunelovou 
troubou procházející.

- Galerie - ochranná konstrukce budovaná nad celou 
komunikací většinou hloubením, chránící komuni
kaci před lavinami, sesuvy, padajícími balvany a sutí 
a okolí před hlukem od provozu na komunikaci 
apod. Jedna boční strana je tvořena sloupy a umož
ňuje přirozené větrání a osvětlení.

- Technologické vybavení tunelů - slouží k tomu, aby 
zajistilo bezpečnou a spolehlivou dopravu tunelem 
za všech provozních podmínek.
Zejména je to: osvětlení, větrání, bezpečnostní vy
bavení, řídicí systém, napájení tunelu elektrickou 
energií, požární zabezpečení, dopravní, spojovací 
a informační systém.

- Indukované účinky - všechny dočasné i trvalé účin
ky výstavby tunelu i dopravního provozu v něm, kte
ré mohou nepříznivě působit v okolí tunelu.

- Intenzita silniční dopravy - počet silničních vozidel, 
která projedou určitým příčným řezem komunikace 
za zvolené časové období.

7.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA NÁVRH

Základní požadavky na návrh tunelových staveb jsou ty 
požadavky, kteréjsou obecně platné pro všechny stupně 
dokumentace. Tunel je součástí pozemní komunikace. 
Dopravní poměry v tunelu v zásadě odpovídají pomě
rům na komunikaci. Tunely jsou však zvláštními úseky 
PK, které vyžadují jiné podmínky pro stavbu, údržbu 
a provoz.

Tunely musí splňovat zvláštní požadavky bezpečnosti 
silničního provozu a provozu technologického zařízení. 
Při navrhování tunelu je možné v souladu s ČSN 
73 7507 zmenšit návrhovou rychlost a redukovat prvky 
příčného uspořádání v tunelu oproti přilehlému úseku 
pozemní komunikace.

Příčné uspořádání PK v tunelu a průjezdní průřez tunelu 
jsou zejména závislé na druhu a kategorii pozemní ko
munikace, intenzitě dopravy, její skladbě, délce tunelu, 
sklonu nivelety a umístění tunelu (extravilán, intravi-
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lán). Tunel musí mít takové rozměry, jaké umožní umís
tit - mimo průjezdní průřez - technologická vybavení 
tunelu. Obzvláště zařízení pro větrání a dopravní znače
ní vyžadují podle okolností další prostorové nároky. 
Jedním z rozhodujících hledisek pro příčné uspořádání 
jsou také provozní a investiční náklady.

Základní náležitosti dokumentace, tj. členění dokumen
tace, obsah textové i výkresové části, musí být v souladu 
s požadavky SDS-PK, této kapitoly TKP-D včetně 
příloh anebo ZDP-D, případně ZTKP-D.

Tunely jsou navrhovány dle následujících zásad:

- směrové a výškové vedení trasy PK v tunelu musí 
být již ve studii a DÚR navrženo tak, aby výsledné 
řešení optimalizovalo trasování PK a umístění tune
lu v konkrétních terénních i geotechnických pod
mínkách;

- tunelové stavby musí být navrženy tak, aby vedle 
hledisek spolehlivosti, bezpečnosti a ekonomie byla 
zohledněna zejména i hlediska životnosti, údržby, 
estetiky a minimalizace dopadu na životní prostředí;

- stavební části tunelových staveb se navrhují s před
pokládanou životností 100 let (jedná se o části, které 
nelze vyměnit);

- návrhové období pro prostorové uspořádání, staveb
ní úpravy a nevýměnné vybavení tunelové stavby je 
min. 30 let;

- návrhové období pro technologická výměnná vyba
vení je min. 15 let;

- při projektování technologického zařízení se vychá
zí z TP 98 “Technologické vybavení tunelů PK” 
(MDS 1997);

- konstrukce tunelových staveb se navrhuje u hloube
ných tunelů ve smyslu ČSN 73 0031 a u ražených tu
nelů dle ČSN 73 7501. Zatížení konstrukce tunelu se 
určuje podle ČSN 73 0035 a 73 6203;

- technologie vybavení je dána TP 98. Tunely jsou dle 
délky a intenzity dopravy děleny do 3 bezpečnost
ních kategorií (viz TP 98), které mají vliv na rozsah 
bezpečnostního vybavení;

- technologické vybavení tunelů musí být navrženo 
tak, aby bylo bezpečné, ale pro údržbu snadné, 
a musí odolávat účinkům chemických rozmrazova
cích látek, smogu a dalších agresivních látek. Z hle
diska elektrického krytí musí dosahovat stupně 
IP 65°. Zejména stavební díly zabudované přímo 
v tunelu, včetně upevňovacího materiálu, hmoždi
nek a kotevních výztuží, je třeba navrhnout s odpoví
dající odolností vůči korozi i vůči dynamickému 
namáhání.

Požadavky pro tunely a velké podzemní objekty:

- projektování, provádění a provozování tunelových 
dopravních staveb, zejména hloubení jam a šachet, 
ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních pros
torů o objemu nad 500 m3, spadá dle zákona 

č. 61/1988 Sb. pod působnost státní báňské správy. 
Projektant, objednatel, zhotovitel i správce jsou po
vinni řídit se ustanovením tohoto zákona;

- při návrhu tunelových staveb je nutné dodržovat vy
hlášku č. 55/1996 Sb. Českého báňského úřadu ze 
dne 7. února 1996 o požadavcích k zajištění bezpeč
nosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti při čin
nosti prováděné hornickým způsobem v podzemí;

- dokumentace může být zpracována jen projektan
tem, jehož odborná způsobilost k projektování ob
jektů a zařízení, které jsou součástí činnosti 
prováděné hornickým způsobem, byla ověřena 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaz
ným předpisem - vyhláška ČBÚ č. 340/1992 Sb.;

- zhotovitel dokumentace musí dokumentaci projed
nat s místně příslušným OBÚ (Obvodní báňský 
úřad);

- návrh tunelu je nutno vždy projednat s MDS již ve 
fázi studie, případně DÚR.

Charakter tunelových staveb se zásadně odlišuje od cha
rakteru ostatních stavebních konstrukcí staveb PK. Vzá
jemná spolupůsobení tunelového díla s obklopujícím 
horninovým masivem, proměnné geotechnické vlast
nosti horninového masivu nejen u různých staveb, ale i u 
jedné stavby v trase tunelu, nutnost přizpůsobit stavební 
postupy a technologii daným proměnným podmínkám 
prostředí, v němž je tunel prováděn, zvýšené riziko při 
provádění a další skutečnosti určují, že každý tunel je 
svým způsobem neopakovatelným unikátním dílem. 
Proto i dokumentace je pro tunelové stavby náročnější, 
musí být v některých místech řešena i ve variantách tak, 
aby snadno navazovala na skutečně zastižené geo
technické podmínky výstavby.

Součástí dokumentace tunelů je také vymezení aktivní 
zóny kolem tunelů, tzn. zóny ohrožení a zóny sledování 
(tj. částí území, v nichž se mohou projevit nepříznivé 
indukované účinky stavby), stanovení druhu a velikosti 
těchto účinků, volba opatření k jejich omezení a doku
mentace monitorování indukovaných účinků při stavbě.

V případě použití trhacích prací zajistí objednatel u zho
tovitele dokumentace dokumentaci “Vstupní údaje pro 
projekt trhacích prací” a následně u zhotovitele stavby 
“Projekt trhacích pracf’.

7.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ DOKU
MENTACE

7.3.1 Studie (ST)

7.3.1.1 Výchozími podklady pro zpracování stu
die tunelových staveb jsou:

a) územně plánovací dokumentace (pokud je vypraco
vána);

b) vyhledávací studie (pokud byla vypracována);

c) dopravně-inženýrské údaje včetně údajů o technic
kých parametrech komunikace, na které je tunelo
vé dílo navrhováno;

d) zhodnocení geotechnických podmínek stavby (včet
ně údajů geologických, inženýrskogeologických
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a hydrogeologických), a to na základě rešerše dopl
něné terénním průzkumem.

Podklady, které objednatel předá zhotoviteli doku
mentace, jsou uvedeny v ZDP-D.

7.3.1.2 Základní požadavky na studii:

Průkaz realizovatelnosti tunelové stavby a porovnání 
jednotlivých variant řešení. Porovnání se provede na zá
kladě technicko-ekonomických rozborů a jejich hodno
cení (specifikace viz ČSN 73 7507).

Přílohy studie vypracuje zhotovitel pouze do podrob
ností nutných pro návrh umístění tunelové stavby, zá
kladních charakteristik stavby, které umožňují zjistit 
důležité podmiňující předpoklady a vlivy na životní 
prostředí.

Studie tunelové stavby je zpracována společně se studií 
pozemní komunikace (vyhledávací studie, technická 
studie) - viz kapitoly 2 a 11 TKP-D. Tunelové stavby se 
řeší ve variantách.

7.3.1.3 Studie tunelové stavby obsahuje:

a) Písemná část:

aa) účel a vymezení studie (cíle, rozsah);

ab) výchozí údaje

- zhodnocení geotechnických podmínek stav
by,

- mapa krajinářského vyhodnocení,
- dopravně-inženýrské podklady,
- základní kategorizace tunelu z hlediska bez

pečnostního vybavení;

ac) základní technické údaje jednotlivých variant;

ad) charakteristika variant;

ae) přehled nákladů

- investiční náklady,
- náklady na údržbu,
- provozní náklady uživatelů;

af) základní prognóza účinků stavby na životní 
prostředí;

ag) multikriteriální analýza včetně technicko- 
-ekonomického vyhodnocení variant;

ah) závěrečná doporučení;

ai) doklady.

b) Výkresová část:

ba) přehledná situace variant tras (koridorů) 
M 1:50 000;

bb) vzorový příčný řez přilehlou komunikací 
M 1:200;

bc) vzorové příčné řezy tunelů M 1:200;

bd) situace jednotlivých variant M 1:10 000;

be) podélné řezy jednotlivých variant 
M 1:10 000/1 000 (včetně základních geo
technických údajů);

bf) mapa krajinářského vyhodnocení se zakresle
ním stavby (viz kapitola 11 TKP-D).

7.3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DÚR)

7.3.2.1 Výchozími podklady pro zpracování
DÚR tunelových staveb jsou:

a) územně plánovací dokumentace (pokud byla zpraco
vána);

b) studie podle pododdílu 7.3.1. (pokud byla zpracována);

c) geotechnický průzkum (zpravidla předběžný);

d) dopravně-inženýrské údaje;

e) údaje o poloze inženýrských sítí a povrchové zástav
bě v zóně ohrožení;

f) katastrální mapa;

g) zvláštní podklady a požadavky objednatele uvedené
v ZTKP-D

h) dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní
prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb.;

i) stanovisko MŽPČR dlezák. č. 244/1992 Sb. k této do

kumentaci;

j) studie převládajícího proudění větrů;

k) hluková studie (v blízkosti obcí);

l) stanovisko MDS ČR z hlediska technicko-ekono-

mického a dopravního.

Podklady, které objednatel předá zhotoviteli doku
mentace, jsou uvedeny v ZDP-D.
7.3.2.2 Základním požadavkem na DÚR je respek

tovat SDS-PK, TKP staveb PK, Oborový třídník staveb
ních konstrukcí a prací PK (OT SKP), vzorové listy, TP 
a příslušné ČSN.

V návrhu stavby tunelu určí zhotovitel DÚR jednoznač
ně rozsah dočasných i trvalých záborů pozemků, před
mět dokumentace, základní parametry technického 
řešení včetně technologického vybavení, specifikuje 
požadavky na zajištění měření a průzkumů, stanoví vaz
by na okolí a specifikuje základní technologie realizace. 
Zhotovitel dokumentace stanoví kategorii tunelu z hle
diska jeho délky, šířkového uspořádání a bezpečnostní
ho vybavení.

Zhotovitel dokumentace zpracuje požadavky na po
drobný geotechnický průzkum.

7.3.2.3 DÚR tunelových staveb obsahuje:

a) Písemná část:

aa) identifikační údaje;

ab) členění dokumentace na jednotlivé soubory 
a objekty;
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ac) závěry předběžného geotechnického průzku
mu;

ad) popis stavebních objektů včetně návrhu tech
nologie výstavby;

ae) popis technologických provozních souborů;

af) požární zprávu;

ag) základní statický výpočet.

b) Výkresová část:

ba) přehledná situace M 1:2000;

bb) koordinační situace M 1:1000 (včetně zóny 
ohrožení);

bc) vzorové příčné řezy M 1:50;

bd) podélné profily s geotechnickými údaji M 
1:500/500;

be) příčné řezy s geotechnickými údaji M 1:200;

bf) výkresy ostatních stavebních objektů M 1:200;

bg) schéma technologie výstavby;

bh) schémata technologického vybavení tunelů;

bi) architektonické výkresy portálů, větracích ša
chet a dalších povrchových objektů;

bj) vizualizace portálových úseků (zákresy do foto
grafií).

7.3.2.4 Rozsah DÚR tunelových staveb:

a) Stavební část:

aa) vlastní technické řešení (situační výkres, po
délný profil s příčnými řezy s geotechnickými 
údaji, vzorové příčné řezy, řešení portálů 
včetně arch. ztvárnění a osazení do terénu, 
dočasná a definitivní ostění, izolace, vyřešení 
drenáží a odvodnění tunelu, základní statický 
výpočet, stanovení požárního nebezpečí);

ab) hodnocení geotechnických podmínek pro tune
lování;

ac) základní návrh technologie provádění včetně
předběžného statického výpočtu jednotlivých 
fází výstavby;

ad) stavební řešení jednotlivých podústředen 
a ústředen včetně architektonického ztvárnění

ae) zpracování koncepce bezpečnostních staveb
ních úprav (nouzové zálivy a prostory pro otá- 
čení, únikové komunikace, průjezdné 
propojení tunelových trub);

af) stanovení rozsahu a provedení podzemních
a nadzemních technologických objektů;

ag) požární vodovod (suchovod);

ah) možný střet zájmů (ložiska nerostů, ochranná
pásma vodních zdrojů apod.);

ai) opatření na minimalizaci a kompenzaci účinků
stavby na životní prostředí;

aj) základní stanovení zóny ohrožení, ve které se
mohou projevit nepříznivé indukované účin
ky stavby, a prognóza velikosti těchto účinků;

ak) základní stanovení rozsahu trhacích prací a sta
novení zóny ohrožení indukovanými seizmic
kými účinky;

al) inventarizace objektů v zóně ohrožení (povr
chové stavby všech druhů, podzemní stavby, 
inženýrské sítě povrchové i podzemní, pra
meny, studny, jiné jímací objekty, případně 
jiné nemovitosti);

am) základní stanovení odolnosti objektů v zóně 
ohrožení (zejména deformační odolnost a se
izmická odolnost);

an) základní koncepce geotechnického monitorin
gu při stavbě tunelu včetně monitoringu ohro
žených objektů a stanovení případného 
dočasného záboru pozemků pro monitorovací 
objekty;

ao) možnost uložení rubaniny;

ap) postup a technologie výstavby ve vazbě na or
ganizaci výstavby komunikace.

b) Technologické vybavení tunelů:

ba) větrání tunelu

- stanovení koncepce větrání,
- výpočet potřebného množství větracího vzdu

chu,
- v případě nutnosti (v blízkosti obcí) provedení 

hlukové studie - dopracování, rozptylové stu
die - dopracování,

- odhad potřebného elektrického příkonu,
- v případě nutnosti návrh sacích nebo výduš- 

ných objektů;

bb) osvětlení tunelu

- předběžný světelnětechnický návrh,
- nouzové osvětlení,
- stanovení potřebného elektrického příkonu;

bc) bezpečnostní systém

- stanovení nezbytných bezpečnostních opatření,
- zhodnocení podmiňujících předpokladů a ná

vrh doporučených bezpečnostních prvků,
- stanovení umístění SOS skříní,
- stanovení rozsahu videokamer;

bd) řídicí systém

- stanovení koncepce,
- stanovení rozsahu řízených technologických 

uzlů,
- návrh osazení senzorů,
- návrh dispečerského systému řízení u jednot

livých tunelů včetně společné řídicí ústředny 
(dispečinku) pro několik tunelů;

be) dopravní systém

- stanovení koncepce řízení dopravy v tunelu,
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- návrh dopravní signalizace a dopravního zna
čení,

- umístění zařízení pro kontrolu výšky vozidel,
- návrh způsobu měření dopravních parametrů 

(počet, velikost, rychlost, druh vozidla),
- vazba na nadřazený systém řízení dopravy,
- návrh způsobu identifikace nehod,
- návrh organizačního začlenění tunelových 

staveb do dopravních systémů z hlediska říze
ní dopravy, technologie a systému údržby;

bf) napájení tunelu elektrickou energií

- vyhledání dvou nezávislých zdrojů napájení,
- zjištění možných přívodů elektrické energie,
- návrh trafostanice,
- návrh sdružených elektroobjektů (rozvodny 

vn a nn, trafostanice, řídicí systém, elektrická 
požární signalizace /EPS/ apod.),

- stanovení rozsahu kabelových rozvodů a ko
ordinace jejich tras,

- návrh záložních zdrojů el. energie (UPS),
- návrh zařízení (spotřebičů) napájených 

z ÚPS,
- stanovení principu způsobu ochrany proti 

účinkům bludných proudů - Směrnice Zá
kladní ochranná opatření pro omezení vlivu 
bludných proudů na mostní objekty PK 
a ČSN 03 8350;

bg) požární zabezpečení

- v návaznosti na zprávu o požární ochraně ná
vrh rozsahu EPS včetně jejího umístění,

- propojení na integrovaný záchranný systém;

bh) spojovací a informační systém

- ozvučovací systém,
- zhodnocení předpokladů pro vybudování ra

diového spojení,
- stanovení účastníků spojení,
- telefonní spojení;

bi) další vybavení tunelu musí být podrobně speci
fikováno v ZDP-D či ZTKP-D např:

- systém vodních hydrantů (suchovodů), roz
prašovačů,

- úniková informační zařízení.

7.3.2.5 Stanovení nákladů
Stanovení nákladů stavby se v DÚR provádí v případě, 
že objednatel tento požadavek zahrne do ZDP-D. 
Zpracuje se zpravidla formou odborného odhadu 
nákladů.

7.3.2.6 Vypracování expertního posouzení

Vypracování nezávislého expertního posouzení pro 
DÚR je u všech tunelových staveb při stavebních nákla
dech přes 10 mil. Kč povinné. Expertní posouzení zajiš
ťuje objednatel. Expertní posouzení doplněné 
stanoviskem zhotovitele dokumentace a rozhodnutím 
objednatele tvoří nedílnou součást čistopisu DÚR.

7.3.3 Dokumentace pro stavební povolení 
(DSP)

7.3.3.1 Základními výchozími podklady pro
zpracování DSP tunelových staveb jsou:

a) schválená dokumentace pro územní rozhodnutí;

b) rozhodnutí o umístění stavby se stanovisky a poža
davky, které je nutno v DSP respektovat;

c) podrobný geotechnický průzkum;

d) dopravně-inženýrské údaje;

e) další průzkumy jsou specifikovány v ZTKP-D (sta
vebně technický průzkum objektů v zóně ohrožení, 
stanovení deformační odolnosti objektů v zóně 
ohrožení, stanovení seizmické odolnosti objektů, 
vstupní údaje pro projekt trhacích prací, hluková 
studie, rozptylová exhalační studie atd.).

Podklady, které objednatel předá zhotoviteli doku
mentace, jsou uvedeny v ZDP-D.

1.3.32 Základní požadavky na návrh jsou:
a) dodržení odsouhlasené koncepce DÚR;

b) potvrzení kategorizace tunelu z hlediska délky, šířky
a bezpečnostního vybavení;

c) zásady stavebního řešení a propracování technologie
výstavby;

d) vycházet z návrhu určených parametrů a uživatel
ských požadavků;

e) respektování příslušných ČSN, TP, VL,TKP staveb

PK, OT SKP a SDS-PK;

f) splnění specifických požadavků objednatele defino
vaných v ZTKP-D.

1.3.3.3 DSP tunelových staveb obsahuje:

a) Písemná část:

aa) všeobecná část, identifikační údaje, členění 
stavby;

ab) technická část

- stavební,
- technologická;

ac) protipožární zabezpečení stavby;

ad) písemnosti jednotlivých stavebních objektů 
a provozních souborů;

ae) doklady;

af) staveniště a provádění výstavby.

b) Výkresová část:

ba) celková situace M 1:5000;

bb) koordinační situace M 1:500 (vč. zóny ohrože
ní);

bc) vzorové příčné řezy M 1:20;
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bd) příčné řezy s geotechnickými údaji včetně po
klesové zóny M 1:100;

be) podélné profily s geotechnickými údaji 
M 1:500/500 (M 1:200/200 v zastavěném 
území);

bf) výkresy jednotlivých stavebních objektů a pro
vozních souborů;

bg) schéma technologie výstavby;

bh) situace POV.

c) Přílohy.

ca) základní dokumentace GT monitoringu;

cb) dokumentace „Vstupní údaje pro projekt trha
cích prací“, jejíž součástí je:

- mapa izoseist,
- stanovení maximální nálože v milisekundové 

a časové fázi,
- stanovení přípustných hodnot seizmického 

zatížení sledovaných objektů a inženýrských 
sítí,

- stanovení nejvyšší přípustné hodnoty hluku 
a dynamických účinků pro povrchové objekty 
a inženýrské sítě.

7.3.3.4 Rozsah DSP tunelových staveb:

a) Stavební část:

aa) zhodnocení geotechnických podmínek stavby
tunelu včetně stanovení všech rizik spojených 
s realizací stavby;

ab) konstrukci tunelu včetně vybavení, odvodnění,
případně vnějších drenáží;

ac) komunikaci, chodníky, dopravní značení;

ad) technologii provádění;

- stanovení všech technologií provádění tunelu 
včetně statického výpočtu na základě geo
technických podkladů,

- stanovení rozsahu použití jednotlivých tech
nologií,

- stanovení mezních hodnot přetváření, napětí, 
deformačních změn včetně časového průbě
hu,

- velikost nadvýlomů, rychlost postupu ražby;

ae) návrh opatření k ochraně dotčených práv práv
nických a fyzických osob;

af) stanovení zóny ohrožení a zóny sledování;

ag) stanovení velikosti indukovaných účinků;

ah) podrobnou inventarizaci objektů v zóně ohro
žení;

ai) stanovení odolnosti objektů v zóně ohrožení;

aj) dokumentaci technických opatření k zajištění
bezpečnosti ohrožených objektů;

ak) zajištění požární vody a vody pro čištění tune
lu;

al) návrh podmínek provozu a údržby tunelu s do
padem na nutnou kvalitu stavebních materiálů 
tunelu;

am) podrobný návrh tvarového, konstrukčního 
a barevného řešení vnitřních povrchů tunelu.

b) Technologické vybavení tunelu:

ba) větrání tunelu

- stanovení umístění jednotlivých ventilátorů,
- stanovení vzduchotechnických kanálů a sta

vebních řešení sacích nebo výdušných objek
tů;

bb) osvětlení

- světelnětechnický návrh (včetně nouzového 
a náhradního osvětlení),

- stanovení elektrického příkonu,
- stanovení hlavních a podružných rozvaděčů;

bc) bezpečnostní systém

- dopracování bezpečnostního systému ve vaz
bě na konfiguraci ŘS,

- stanovení konfigurace videosystému,
- umístění jednotlivých videokamer a vídeoús- 

tředny, jejich napojení na ŘS,

- stanovení typu a velikosti SOS skříní;

bd) řídicí systém

- stanovení konfigurace ŘS, návrh základních 
modulů řízení,

- stanovení dispečerského pracoviště,
- stanovení verbálních parametrů řízení,
- stanovení počtu osazení senzorů,
- verbální popis způsobů řízení;

be) dopravní systém

- návrh umístění dopravních značek a signali
zace (kapitola 8 TKP-D),

- stavební řešení pro vyhodnocování doprav
ních parametrů a případnou kontrolu výšky 
vozidel;

bf) napájení tunelu el. energií

- stanovení příkonů el. energie,
- stanovení sestavy rozvoden vn,
- stanovení počtu a výkonů jednotlivých traf,
- propojení rozvoden nn,
- stanovení velikosti UPS,
- stanovení zdroje zálohového napětí;

bg) požární zabezpečení

- stanovení konfigurace prostředků EPS,
- dořešení vazby na integrovaný záchranný sys

tém dle závěrů připomínek k DÚR;

bh) spojovací a informační systém

- bezdrátové spojení s jedoucími vozidly,
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- stanovení konfigurace zařízení,
- stanovení frekvenčních pásem jednotlivých 

abonentů,
- stanovení způsobů vykrytí zastíněných pá

sem,
- stanovení řešení pro zvolenou variantu;

bi) konečné technické řešení dalšího vybavení tu
nelu schváleného v DUR.

7.3.3.5 Stanovení nákladů

Stanovení nákladů se v DSP provádí v případě, že objed
natel tento požadavek zahrne do ZDP-D. Rozpočet se 
zpracuje na základě soupisu prací podle OT SKP. Pod
robnost rozpočtu je objednatelem určena počtem míst 
číselného kódu položek OT SKP.

Takto určená podrobnost rozpočtu určuje současně pot
řebnou podrobnost dokumentace.

7.3.3.6 Vypracování expertního posouzení

Vypracování nezávislého expertního posouzení pro 
DSP je u všech tunelových staveb při stavebních nákla
dech přes 10 mil. Kč povinné. Expertní posouzení zajiš
ťuje objednatel. Expertní posouzení doplněné 
stanoviskem zhotovitele dokumentace a rozhodnutím 
objednatele tvoří nedílnou součást čistopisu DSP.

7.3.4 Dokumentace pro zadání geotechnického 
monitoringu

Pro objednatele stavby vykonává monitoring na zhoto
viteli stavby nezávislá odborná inženýrská organizace 
z oboru geotechniky, podzemních a dopravních staveb, 
určená na základě výběrového řízení. Svoji pracovní 
činnost vykonává od dokončení DSP (před vydáním sta
vebního povolení) po celou dobu další přípravy a reali
zace stavby až do kolaudačního řízení, a to včetně 
vypořádání vad a nedodělků.

7.3.4.1 Výchozí podklady:

a) dokumentace pro územní rozhodnutí;

b) dokumentace pro stavební povolení včetně základní
dokumentace GT monitoringu;

c) stavební povolení.

7.3.4.2 Základní požadavky na návrh jsou:

a) racionalizace celého postupu výstavby;

b) poskytnutí nástroje k optimalizaci navržené kon
strukce ostění (primární výstroj a definitivní ostě- 
ní) a následně také ke zhospodárnění stavby;

c) zajištění mechanismu řízení kvality při realizaci tune
lového díla;

d) vyloučení, resp. minimalizace nežádoucích induko
vaných účinků stavby.

7.3.4.3 Obsah dokumentace pro zadání GT mo
nitoringu:

a) technická zpráva;

b) situace M 1:1000;

c) podélný profil s geotechnickými údaji M 1:500/500
(M 1:200/200 v zastavěném území);

d) příčné řezy s geotechnickými údaji M 1:100;

e) vzorové příčné řezy M 1:20;

f) popis všech technologií výstavby.

7.3.4.4 Rozsah dokumentace pro zadání GT mo
nitoringu:

a) návrh systematické kontroly a dohledu;

b) plánování, předvídání a organizování;

c) návrh způsobu dokumentace všech změn a nařízení;

d) návrh kontrolního měření (zejména pro NRTM)

- měření deformace nadloží tunelového díla 
(vývoj poklesové kotliny),

- zjišťování deformace primárního ostění výru
bu (konvergenční měření), měření relativních 
a absolutních posunů,

- měření tlaku horninového masivu na ostění,
- měření změn napjatosti v horninovém masivu 

(extenzometrická měření),
- operativní vyhodnocení, zpracování výsledků,
- kontrolní GT monitoring v zóně ohrožení 

a v zóně sledování pro objektivní zjištění in
dukovaných účinků stavby tunelu (dokumen
tace, realizace, vyhodnocení, zpracování 
výsledků).

7.3.5 Dokumentace pro zadání stavby (DZS)

7.3.5.1 Výchozí podklady pro zpracování DZS:

a) stavební povolení včetně všech podmínek;

b) schválená dokumentace pro stavební povolení včetně
dokumentace GT monitoringu;

c) požadovaná podrobnost, vyjádřená počtem míst čí
selného kódu OT SKP, kterou určí objednatel 
v ZTKP-D nebo ZDP-D.

Podklady, které objednatel předá zhotoviteli doku
mentace, jsou uvedené v ZDP-D.

7.3.5.2 Základní požadavky pro návrh jsou:

a) zhotovitel DZS doplní DSP (písemnou a výkresovou
část) o podrobnosti, které umožňují sestavit soupis 
prací podle OT SKP, rozšířené zejména o všechny 
možnosti technického a technologického řešení;

b) zhotovitel DZS sestaví soupis prací stavby podle OT
SKP, který je podkladem pro stanovení ceny díla.
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7.3.5.3 DZS tunelových staveb obsahuje:

a) Písemná část:

aa) základní údaje o tunelu, použité podklady;

ab) územní podmínky;

ac) seznam stavebních objektů a provozních sou
borů;

ad) zhodnocení geotechnických podmínek stavby
tunelu včetně stanovení rizik spojených s rea
lizací (zóna ohrožení, zóna sledování);

ae) předpokládaná rizika a nebezpečí při výstavbě
tunelu;

af) návaznost tunelu na stavbu PK;

ag) popis všech uvažovaných technologií výstavby;

ah) popis a specifikace technologického vybavení;

ai) soupis prací;

aj) popis GT monitoringu.

b) Výkresová část:

ba) koordinační situace M 1:500;

bb) podélný profil s podrobnými geotechnickými
údaji M 1:500/500 (v zastavěném území 
M 1:200/200);

bc) příčné řezy s podrobnými geotechnickými úda
ji M 1:100;

bd) vzorové příčné řezy M 1:20;

be) výkresy jednotlivých stavebních objektů a pro
vozních souborů;

bf) příčné řezy atypických profilů tunelu;

bg) vystrojovací třídy výrubu;

bh) vytyčovací schéma a souřadnice základních 
bodů;

bi) zajištění portálů;

bj) výkresy přístupových komunikací;

bk) schéma větrání.

c) Statický výpočet:

ca) definitivní stav, jednotlivé stavební fáze;

cb) stanovení mezních hodnot přetvoření, napětí,
deformačních změn včetně časového rozvrhu;

cc) stanovení rozsahu použití jednotlivých techno
logií;

cd) rychlost postupu ražby.

7.3.5.4 Rozsah DZS tunelových staveb

V DZS se uvedou požadavky na podrobnosti zpracování 
RDS zhotovitelem stavby.

a) Stavební část:

aa) technologie výstavby;

ab) statický výpočet díla (definitivní stav, jednotli
vé stavební fáze);

ac) podrobné zhodnocení GT podmínek stavby tu
nelů;

ad) doporučení náplně GT doplňkového průzkumu
(který si zajistí zhotovitel stavby);

ae) posouzení indukovaných účinků vyvolaných
stavbou tunelů;

af) podrobná pasportizace objektů a inženýrských
sítí v zóně ohrožení.

b) Technologické vybavení tunelů:

ba) přesná specifikace parametrů jednotlivých za
řízení;

bb) rozpracování požadavků na jednotný způsob 
řešení algoritmů řízení technologických pro
cesů;

bc) detailní rozsah řízené technologie;

bd) počet ventilátorů včetně množství vzduchu;

be) pomocná zařízení pro vzduchotechniku (klap
ky, pohony hydraulických čerpadel atd.);

bf) počty svítidel, jejich rozdělení do skupin;

bg) upřesnění počtu SOS skříní a jejich vybavení;

bh) konfigurace videosystému, počet kamer, počet
a vybavení dispečerských pracovišť;

bi) konfigurace ŘS, požadavky na komunikační ka

nály mezi všemi uživateli, vybavení dispečer
ského pracoviště, způsob distribuce řídicích 
úloh, základní algoritmy řízem, počet a typ vstu
pů a výstupů v jednotlivých lokalitách;

bj) požadavky na čidla fyzikálních veličin a jejich
počet;

bk) požadavky na senzory a jejich počet;

bl) dopravní značení a signalizace - počet a princip
činnosti a způsob připojení na ŘS;

bm) počet přívodů elektrické energie, sestava roz
voden vn a nn a způsob kompenzace účinků, 
počet podružných rozvoden, počet a výkon 
zdrojů UPS, počet a výkon traf;

bn) konfigurace EPS, počty čidel, principy činnos
ti;

bo) princip bezdrátového spojení, počet abonentů, 
jejich frekvenční pásma;

bp) velikost požárního vodovodu, počet hydrantů,
velikost čerpadel.

7.4 KONTROLA DOKUMENTACE

7.4.1 Kontrolní systém zhotovitele dokumentace

Zpracovatel dokumentace provádí kontrolu dokumenta
ce tunelových staveb PK v souladu s požadavky oddílu
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1.6 a pododdílu 1.13.1 kapitoly 1 TKP-D, pokud ZDP-D 
nestanoví jinak.

7.4.2 Kontrola objednatele v průběhu zpraco
vání dokumentace

Kontrola objednatele v průběhu zpracování dokumenta
ce se provádí podle pododdílu 1.6.2 a 1.13.2. kapitoly 1 

TKP-D.

7.4.3 Kontrola předané dokumentace objedna
telem

Pro kontrolu předané dokumentace objednatelem platí 
ustanovení pododdílu 1.13.3. kapitoly 1 TKP-D.

7.5 ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE

7.5.1 Proces odsouhlasení v průběhu zpraco
vání dokumentace

Pravidla pro proces odsouhlasování v průběhu zpraco
vání dokumentace jsou stanovena v oddílu 1.15 kapitoly 
1 TKP-D, pokud není ve ZDP-D stanoveno jinak.

Dokumentaci je nutné projednat zejména s OBÚ (viz 
oddíl 7.2.) a s místně příslušným vedením integrované
ho záchranného systému (hasiči, policie, záchranná 
služba).

7.5.2 Převzetí zhotovené dokumentace
Převzetí zhotovené dokumentace se provádí podle oddí
lu 1.16 kapitoly 1 TKP-D.

7.6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Do seznamů norem a předpisů dále uvedených jsou za
řazeny ty dokumenty, které mají přímou souvislost s na
vrhováním tunelových staveb.

Normy a předpisy platné pro návrh prostorového uspo
řádání, zemního tělesa, vozovky, odvodnění, vybavení 
pozemních dokumentací a řešení negativních účinků 
stavby na životní prostředí jsou uvedeny v kapitolách 2, 
3,4,5, 8 a 11 TKP-D.

7.6.1 Technické normy
Označení Název Rok vydání

nebo účinnosti

ČSN 73 75 07 Projektování tunelů pozem
ních komunikací

1998

ČSN 73 61 01 Projektování silnic a dálnic 1986

ČSN 73 61 10 Projektování místních komu
nikací

1987

ČSN 73 62 01 Projektování mostních objektů 1995

ČSN 73 62 03 Zatížení mostů 1987

ČSN 73 00 36 Seizmická zatížení staveb 1975

ČSN 73 00 37 Zemní tlak na stavební kon
strukce

1992

ČSN 73 75 01 Navrhování konstrukcí raže
ných tunelových objektů

Společná ustanovení 1993

ČSN 73 00 35 Zatížení stavebních konstrukcí 1988

ČSN 73 12 09 Vodostavebný beton 1986

ČSN 73 13 21 Stanovém vodotěsnosti betonu 1988

ČSN 73 20 05 Injekční práce ve stavebnictví 1992

ČSN 33 03 00 Elektrotechnické předpisy 
Druhy prostředí pro elektric
ká zařízení

1989

ČSN 73 24 30 Provádění a kontrola kon
strukcí ze stříkaného betonu

1990

ČSN 7375 05 Sdružené trasy městských 
vedení technického vybavení

1994

ČSN 34 10 50 Elektrotechnické předpisy
ČSN
Předpisy pro kladení silo
vých elektrotechnických ve
dení

1971

ČSN 03 83 50 Požadavky na protikorozní 
ochranu úložných zařízení

1996

ČSN
332000-4-41

Ochrana před nebezpečným 
dotykem

1996

ČSN
332000-6-61

Postupy při výchozí revizi 1994

ČSN 38 21 56 Kabelové kanály, šachty, 
mosty a prostory

1988

7.6.2 Technické předpisy a podklady

TP 76 GT průzkum pro pozemní 
komunikace

1995

TP 77 Navrhování vozovek pozem
ních komunikací

1995

TP 98 Technologické vybavení tu
nelů PK

1997

Směrnice Základní ochranná opatření 
pro omezení vlivu bludných 
proudů na mostní objekty PK

1992

Hodnocení variant tras PK 
z technického, dopravního 
a ekonomického hlediska

1995

7.6.3 Právní predpisy
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/91 

Sb. (úplné znění zákona 
ČNR č. 440/92 Sb.) o hor
nické činnosti, výbušninách 
a státní báňské správě.
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Zákon č. 50/1976 Sb., o uzemním plánování a staveb
ním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů

Zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o životním prostředí.

Vyhláška č. 55/1996 Sb., ze dne 7.2.1996 o požadav
cích k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu při 
činnosti prováděné hornic
kým způsobem v podzemí.

Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využí
vání výhradních ložisek, 
o povolování a ohlašování 
hornické činnosti a ohlašo
vání činnosti prováděné hor
nickým způsobem ve znění 
vyhl. ČBÚ č. 242/94 Sb.

Vyhláška ČBÚ č. 340/1992 Sb., o požadavcích na
kvalifikaci a odbornou způ
sobilost při hornické činnosti 
a činnosti prováděné hornic
kým způsobem.

Vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické 
činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem, jakož 
i pro projektování objektů 
a zařízení, které jsou součástí 
těchto činností.

Vyhláška ČBÚ č. 121/1989 Sb., o projektování, pro
vádění a vyhodnocování 
geologických prací, udělová
ní povolení a odborné způso
bilosti k jejich výkonu, dle 
změn provedených zák. 
543/1991 Sb.

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zá
kon o pozemních komu
nikacích.

11



Příloha č. 1

Realizační dokumentace stavby (RDS)

1. Realizační dokumentace tunelových staveb se zá
sadně zpracovává pro všechny stavební objekty 
a technologické soubory. Jejím předmětem je do
kumentace všech zhotovovaných a pomocných 
konstrukcí a prací nutných ke stavbě tunelových 
staveb podle souhrnu smluvních dohod, které si vy
žádá objednatel stavby ve smyslu akceptované 
nabídky zhotovitele stavby.

2. Realizační dokumentace je součástí stavby.
Její součástí jsou (viz TKP, kapitola 1):

- zvláštní realizační dokumentace pro provedení prací:
- prováděcí dokumentace,
- výrobně technická dokumentace (speciální 

výrobky, technologické vybavení tunelů po

drobné řešení konstrukčních technologických 
a montážních problémů);

- realizační dokumentace pro pomocné práce;

- běžná realizační dokumentace pro zhotovovací práce.

3. Požaduje se, aby zhotovitel provedl geometrické 
a statické výpočty jak hlavních, tak i pomocných 
konstrukcí, které zůstávají archivovány u zhotovi
tele a jsou k dispozici správci stavby na vyžádání. 
V technické zprávě je uveden přehled provedených 
výpočtů a konstatování o ověření rozhodujících di
menzí a průřezů.

4. Zhotovitel vypracuje havarijní plán řešení mimo
řádných událostí
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Příloha č. 2

Dokumentace skutečného provedení stavby

1. V průběhu realizace musí zhotovitel v jednom paré
RDS popř. DZS/DSP pravidelně zaznamenávat 
veškeré doplňky a změny schválené správcem 
stavby dle Všeobecných dodacích podmínek 
staveb pozemních komunikací. Řešení všech mi
mořádných událostí musí být řádně zdokladováno 
(včetně velikosti nadvýkonů).

2. Změny a doplňky musí být ve schváleném paré RDS
vyznačeny barevně (červeně), případně lze jednot
livé výkresy nahradit novými se zdůvodněním 
a označením změny v horní části rozpisky.

3. Dokumentaci skutečného provedení tunelové stavby
předá zhotovitel při přejímacím řízení správci 
stavby, ta se stává vlastnictvím objednatele a ná
sledně je předána k archivování.

4. Výsledky geotechnického monitoringu jsou pravidel
ně předávány dle stanoveného programu zástupci 
objednatele (správci stavby), který je archivuje po 
celou dobu výstavby.

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

6. Výrobní dokumentace technologických (provozních)
souborů.
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Příloha č. 3

Autorský dozor

1. Autorský dozor (AD) je jednou z důležitých činností
zhotovitele dokumentace stavby a je součástí sta
vebního dozoru objednatele. Ověřuje se jím dodr
žování záměrů technického řízení vypracovaného 
v rámci dokumentace pro stavební povolení nebo 
DZS.
Autorský dozor zabezpečuje zhotovitel DSP či 
DZS na základě smlouvy mezi objednatelem stav
by a zhotovitelem DSP nebo DZS. Ve smlouvě je 
specifikován rozsah práce a povinnosti autorského 
dozoru.

2. Rozsah AD

- při zpracování RDS:
- poskytování potřebných vysvětlení zpracova

telům RDS,
- ověřování souladu jednotlivých částí doku

mentace,
- koordinace stavebních a technologických čás

tí,
- prověření, že je dodrženo řešení dokladované 

v DSP/DZS,

- kontrola dodržení podmínek stavebního po
volení;

- 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 řešení 

dokladovanému v DSP z technicko-techno- 
logického a architektonického hlediska,

- vyjádření k požadavkům na změny prací a do
datečné práce,

- spolupráce s geotechnickým dozorem,
- účast na operativních a kontrolních dnech 

stavby:
- do skončení výstavby,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo 

její části (přejímací řízení) včetně kom
plexního odzkoušení,

- účast na kolaudaci stavby,
- spolupráce při operativním vyhodnocování 

monitoringu.
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Příloha č. 4

Geotechnický dozor (GTD)

Geotechnický dozor při stavbě tuneluje důležitou sou
částí stavebního dozoru objednatele. Tato činnost je vy
konávána v průběhu celé výstavby včetně etapy 
přípravy stavby. Zahrnuje též spolupráci při přejímacím 
řízení, včetně vypořádání případných vad a nedodělků.

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.

1. GTD v období přípravy stavby zajišťuje:

- spolupráci s objednatelem při přípravě pod
kladů pro vypsání veřejné soutěže na zhotovi
tele stavby,

- přípravu podkladů pro technické posouzení 
nabídek uchazečů o zakázku,

- zpracování podrobné realizační dokumentace 
geotechnického monitoringu (operativního 
i kontrolního),

- kontrolu inventarizace objektů v zóně ohrože
ní a její doplnění,

- zpracování inventarizace objektů v zóně sle
dování,

- doplnění inventarizace o případné nově posta
vené objekty,

- stanovení odolnosti objektů v zóně sledování,
- podrobnou pasportizaci technického stavu 

objektů v zónách ohrožení i sledování,
- vybudování systému pro geotechnický opera

tivní monitoring a základní sérii měření před 

stavbou.

2. GTD při realizaci stavby zajišťuje:

- geotechnický dozor při ražbě, včetně geotech- 
nické klasifikace horninového masivu a urče
ní technologických tříd (rozumí se pravidelná

dokumentace skutečných geotechnických 
podmínek na přídi tunelu, stanovení geotech- 
nické klasifikace a určení technologické tří
dy),

- operativní geotechnický monitoring v geome- 
chanické aktivní zóně horninového masivu 
kolem výrubu (dokumentace, realizace, ope
rativní vyhodnocení, zpracování výsledků),

- upřesnění optimálního technologického po
stupu ražby a primárního ostění (primární vý- 
stroje), a to na základě operativně 
zpracovaných výsledků GT dozoru a GT mo
nitoringu,

- pravidelný technický dozor při ražbě a zřizo
vání primárního ostění, tj. kontrola správnosti 
technologických postupů a kvality prací zho
tovitele,

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

- účast při kontrole podkladů pro čerpání fi
nančních prostředků,

- kontrola úplnosti předepsaných zkoušek vy
braných stavebních materiálů (např. stříkaný 
beton, kotvy, svorníky), které realizuje zhoto
vitel,

- realizace (zajištění) předepsaných nezávis
lých kontrolních zkoušek (např. kontrolní 
seismické měření),

- kontrolní geotechnický monitoring v zónách 
ohrožení a sledování (podrobná dokumenta
ce, vybudování monitorovacího systému, 
vlastní měření, operativní vyhodnocení, zpra
cování výsledků),

- účast na projednávání požadavků třetích 
osob, uplatňujících nároky na náhradu škod, 
vzniklých v souvislosti se stavbou tunelu 
(kontrola a dokumentace vzniklých škod, 
zpracování technických podkladů pro smírčí 
řízení, případně pro soudní jednání), zpraco
vání a kompletace technických podkladů pro 
přejímací řízení.
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Příloha č. 5

Geotechnický monitoring (GTM)

Jedná se o soubor měření a pozorování zaměřený na sle
dování a kontrolu reakce horninového prostředí na stav
bu (ražbu) tunelu a na sledování všech indukovaných 
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 geomechanické aktivní zóně hor
ninového masivu kolem výrubu

- kontrolní geotechnický monitoring v zónách 
ohrožení a sledování.

1. Operativní geotechnický monitoring (OGTM)
OGTM slouží pro kontrolu a řízení technologické
ho postupu ražby a zejména pro rozhodování o ap
likaci konstrukčních prvků primárního ostění. Při 
aplikaci observačních metod tunelování (např. 
NRTM) je OGTM povinnou součástí procesu tune
lování.
Jeho součástí je zejména:

- ověření skutečně zastižených geotechnických 
podmínek na přídi tunelu a stanovení geotech- 
nické klasifikace,

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

1. měření relativních posunů (konvergence),
2. měření absolutních posunů,

- měření deformace nadloží tunelového díla 
(vývoj poklesové kotliny). Jako základní me
toda 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 zejmé
na v tunelovém výrubu, případně též na povr
chu území a navazují 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 zónách 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 objektivní posouzení škod na 
nemovitostech a objektech třetích osob vzniklých 
v souvislosti se stavbou tunelu.
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Příloha č. 6

Pasportizace objektů

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 stav

bou) - podrobná pasportizace.

1. Inventarizace objektů

Rozumí se základní soupis objektů, který obsahuje ze
jména evidenční údaje a základní technickou charakte
ristiku stavby (počet podlaží, konstrukční uspořádání, 
stavební materiály hlavních konstrukčních prvků, rok 
stavby, datum kolaudace). Obdobné údaje se zjistí 
u inženýrských sítí a vodohospodářských objektů (pra
meny, studny, jímací objekty).

Součástí je základní fotodokumentace.

2. Stavebně technický průzkum (STP)

Jedná se o podrobné zjištění konstrukčního uspořádání, 
použitých stavebních materiálů, opotřebení objektu, a to 
zpravidla na základě archivní dokumentace ajejího ově
ření na místě. V případě, že není k dispozici archivní do
kumentace, vypracuje se zjednodušená dokumentace 
stávajícího stavu.

Výsledkem STP je statické zhodnocení objektu a přesné 
stanovení deformační a seismické odolnosti objektu.

Pro vybrané objekty, ve kterých bylo zjištěno, že nelze 
vyloučit vznik nepřípustných indukovaných účinků 
a následných závažných škod na objektu při tunelování, 
se zpracuje dokumentace zajištění objektu.

3. 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 a jiné objekty všeho druhu,
- inženýrské sítě všeho druhu na povrchu 

i v podzemí,
- vodohospodářské objekty - prameny, studny 

a jiné jímací objekty pitné i užitkové vody,
- příp. jiné objekty (citlivé výrobní provozy, 

nemocnice, 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 
ohrožených 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 obsahuje zejména 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.

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 indu
kovaných účinků tunelování (součást geo- 
technického monitoringu),

- jako podklad pro volbu monitorovacích me
tod, stanovení druhu, počtu a umístění moni
torovacích prvků pro sledování deformací 
objektu.

Pořídí se také pro vodohospodářské objekty v zóně sle
dování aje analogií dokumentace objektů. Rozlišují se:

- objekty hydrogeologické, tj. studny, jímací 
vrty, prameny a jiné objekty, sloužící k jímání 
podzemní vody nebo k měření parametrů hyd
rogeologického režimu (např. pozorovací ob
jekty ČHMÚ),

- objekty hydrologické, tj. vodoteče, jímací ob
jekty na vodotečích a další objekty (např. vo- 
dočty, limnigrafy apod.).

U těchto objektů se realizuje:

- zejména zdokumentování hydrogeologic
kých nebo hydrologických parametrů,

- pasportizace zdokumentování technického 
stavu (analogicky jako u ostatních objektů).
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Předmětem podrobné pasportizace (zdokumentování) 
hydrogeologických parametrů je u jednotlivých objektů 
zejména:

- u studní a jímacích vrtů: úroveň hladiny pod
zemní vody, vydatnost, fyzikální, chemické 
a bakteriologické 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 bakteriologické vlastnosti vody, tj. zejména 
teplota, chemický a bakteriologický rozbor,

případně další speciální rozbory vody, dále 
údaje o využívání objektu apod.,

- u jiných hydrogeologických objektů se postu
puje analogicky,

- v případě vodotečí a objektů na nich je třeba 
volit individuální postup, závislý na charakte
ru objektu a také na míře jeho ohrožení stav
bou.

Měření nejdůležitějších hydrogeologických 
a hydrologických parametrů (např. hladina vody ve 
studni, vydatnost pramene, průtok ve vodoteči) je třeba 
realizovat opakovaně, a to za různé hydrologické 
situace a zásadně vždy před započetím stavby.



Příloha č. 7

Výklad základních pojmů

1. 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 zří

cení skalních bloků a padání kamenů);

b) indukované dynamické účinky:

- dočasné: vliv trhacích prací, zvláštních sta
vebních strojů apod.,

- trvalé: doprava v tunelu;

c) deformace ajiné indukované účinky, vy volané jinými
zvláštními okolnostmi či procesy v horninovém 
masivu (změna teplotního režimu, působení pří
rodních plynů aj.);

d) ovlivnění, resp. změna hydrogeologického režimu
v horninovém prostředí (resp. změna režimu pod
zemní vody), např. změna polohy hladiny podze
mní vody, změna průtoku, změna parametrů 
propustnosti, změna vlastnosti vody a její kvality, 
což může způsobit:

- změnu vydatnosti studní a pramenů, změnu 
kvality jímané vody nebo její kontaminaci,

- snížení hladiny podzemní vody a následně vy
sušení pozemků a změnu bonity půdy,

- snížení hladiny podzemní vody v podzákladí 
staveb, s tím spojené objemové změny v hor
ninovém masivu a následně přídatné sedání 
stavby aj.,

- zvýšení hladiny podzemní vody a následně 
zamokrení pozemků a změnu bonity půdy,

- zvýšení hladiny podzemní vody a následně 
negativní ovlivnění staveb (např. snížení

únosnosti základové půdy, vniknutí vody do 
objektu aj.);

e) ovlivnění, resp. změna hydrologických poměrů
v okolí stavby tunelu a následně nepříznivé důsled
ky, analogické s vlivy ad d);

f) indukované účinky, vzniklé kombinací jednotlivých
vlivů výše uvedených, případně vyvolané jinými 
zvláštními vlivy stavby.

2. Zóna ohrožení
Zónou ohrožení se rozumí část území v blízkosti stavby 
tunelu (podél trasy komunikace), ve které mohou půso
bit indukované účinky stavby a kde existuje reálné rizi
ko vzniku škod na nemovitostech a na majetku třetích 
osob. Zóna ohrožení má různý obsah pro jednotlivé dru
hy indukovaných účinků. Proto se stanoví samostatně 
dosah působení:

- deformačních účinků,
- indukovaných dynamických účinků,
- ovlivnění hydrogeologického režimu,
- ovlivnění hydrologických poměrů,

případně dosah působení jiných účinků a vlivů.

3. Zóna sledování
Kromě zóny ohrožení se ještě stanoví zóna sledování. 
Rozumí se širší zóna, ve které sice existuje pouze zcela 
minimální riziko vzniku škod, ale ve které naopak exis
tuje reálné riziko uplatňování neoprávněných nároků na 
náhradu domnělých nebo předstíraných škod na 
majetku ze strany třetích osob.

V rámci přípravy stavby se stanoví zóna ohrožení i zóna 
sledování a také velikost očekávaných indukovaných 
účinků.

4. Odolnost objektu

Odolností objektu se rozumí technická schopnost reago
vat na působící indukované účinky bez vzniku jakých
koliv škod na objektu. Rozlišuje se:

- deformační odolnost (sednutí, naklonění),
- seismická odolnost (přípustná velikost rych

losti kmitání).
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Příloha č. 8

Geotechnický průzkum (GTP)

Základní zásady a požadavky

1. Pro geotechnický průzkum pro stavby pozemních ko
munikací platí TP 76. Zásady uvedené v TP 76 (ze
jména část A kap. 1., 2., 3., 4., 7., 8. a část B) platí 
i pro GTP tunelů, přičemž v této příloze jsou uve
dena další specifika, která se vztahují ke stavbám 
tunelů pozemních komunikací.

2. GTP vyšetřuje vlastnosti horninového masivu a jed
notlivých hornin, včetně vlastností vody a plynů, 
obsažených v horninovém masivu, a včetně geody- 
namických jevů. Zahrnuje vzájemně propojené 
specializace: inženýrská geologie, mechanika ze
min, mechanika hornin, inženýrská seismologie, 
zakládání staveb, geotechnika. Také zahrnuje řeše
ní hydrogeologických otázek, souvisejících s při
pravovanou stavbou. Má přímý vztah k životnímu 
prostředí a ve svých pracovních metodách, závě
rech a doporučeních bere v úvahu zájem přírody, 
resp. zájem ochrany životního prostředí.

3. Etapy GTP: průzkum je rozdělen na pracovní etapy,
navazující na příslušnou fázi dokumentace staveb 
(zpravidla: orientační - ST, předběžný - DÚR, po
drobný - DSP, doplňující - DZS, RDS). Podrobnos
ti uvádí TP 76.

Základní úkoly a cíle GTP
GTP poskytuje podklady pro zpracování dokumentace
stavby tunelu zejména pro:

- návrh směrového a výškového vedení trasy 
komunikace v tunelu,

- zařazení tunelu do geotechnické kategorie 
podzemních objektů dle ČSN 73 7501,

- návrh konstrukce stavby a statický výpočet,
- návrh technologie výstavby tunelu (tunelova- 

cí metoda),
- stanovení způsobu rozpojování a těžitelnosti 

hornin, včetně podkladů pro návrh trhacích 
prací. V případě použití trhacích prací obsa
huje geotechnický průzkum také návrh 
kontrolního sledování indukovaných seismic
kých účinků,

- posouzení možných nepříznivých účinků 
stavby i dopravy v tunelu na okolní objekty 
(stavby povrchové i podzemní, včetně inže
nýrských sítí) a podklady pro kontrolní sledo
vání těchto účinků,

- posouzení možných nepříznivých účinků 
stavby i dopravy v tunelu na režim podzemní 
vody v horninovém prostředí (mj. vliv na 
studny, prameny a jiné jímací objekty) a pro 
kontrolní sledování těchto účinků.

Rozsah a volba průzkumných metod závisí na konkrét
ních místních geologických, inženýrskogeologických 
a hydrogeologických poměrech, jejich složitosti a také 
na technických parametrech připravované stavby. 
Skladba metod průzkumu a rozsah průzkumných prací 
se volí tak, aby bylo možné zpracovat s potřebnou mírou 
podrobnosti a věrohodnosti základní soubor informací 
o místních poměrech a geotechnických podmínkách 
stavby, uvedený dále.

Podrobnosti GTP se určují v SOD mezi objednatelem 
a zhotovitelem průzkumu.

Zpracování výsledků GTP
Zpráva o výsledcích průzkumu zpravidla obsahuje ná
sledující údaje (platí pro všechny etapy výzkumu):

1. základní soubor informací o výsledcích průzkumu,

2. zhodnocení výsledků GTP,

3. posouzení indukovaných účinků stavby.

Uvedený obsah platí pro všechny etapy GTP.

Ad 1) Základní soubor informací o výsledcích průzku
mu

Základní soubor informací o geologických, inženýrsko
geologických, geotechnických, hydrogeologických po
měrech zájmového území. Zde se uvedou přímé 
výsledky všech průzkumných prací, polních a laborator
ních zkoušek (podrobná část zprávy).

a) Popis horninového masivu, zejména:

- geologická stavba, úložné poměry,
- tektonická porušení, zlomové poruchy a je

jich charakteristiky,
- charakteristiky diskontinuit: hustota, počet 

systému, u každého systému jeho charakteris
tiky (orientace, rozevření, výplň, tvar, drs
nost, propustnost a další),

- porušení účinky zvětrávání,
- stav napjatosti, případně jeho anizotropie,
- propustnost,
- geomechanické charakteristiky (popisné fyzi

kální vlastnosti, pevnostní a přetvářné vlast
nosti a další důležité vlastnosti pro danou 
stavbu),

- zvláštní okolnosti (obsah plynů, anomální 
teplotní režim apod.);

b) Popis jednotlivých hornin tvořících horninový masiv,
zejména:

- litologický typ a pojmenování,
- strukturní a texturní charakteristika,
- stupeň pevnosti,
- stupeň porušení účinky zvětrávání,
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- geomechanické charakteristiky (popisné fyzi
kální vlastnosti, pevnostní a přetvářné vlast
nosti a další důležité vlastnosti pro danou 
stavbu, např. trvanlivost hornin aj.),

- zvláštní vlastnosti (např. náchylnost k obje
movým změnám, bobtnavost,...);

c) Popis hydrogeologických poměrů v horninovém ma

sivu:

- základní údaje, charakterizující hydrogeolo
gický režim (mj. velikost infiltrační oblasti 
a vztah k vodotečím),

- poloha hladiny podzemní vody a rozsah jejího 
kolísání,

- směr proudění, případně též rychlost proudění,
- propustnost hornin a horninového masivu,
- chemismus podzemní vody,
- zvláštní okolnosti (např. anomální tlakový či 

teplotní režim podzemní vody apod.).

d) Údaje o existenci nepříznivých území:
Údaje o existenci nepříznivých území (definici viz 
v TP 76) v dosahu stavby a o případných dalších 
zvláštních okolnostech z oblasti geotechniky, které 
je třeba respektovat v dokumentaci stavby. Jedná 

se zejména o:

- geodynamické jevy (sesuvy a nestabilita úze
mí, mimořádné sedání, erozní jevy,...),

- zvláštní fyzikální vlastnosti a jevy (např. ano
mální teplotní režim, přirozená seismicita,...),

- porušení horninového masivu těžební činnos
tí, zejména důlní (poddolování),

- výskyt zvláštních médií přírodního původu 
v horninovém masivu (plyny, ropa, asfalt, při
rozená radioaktivita aj.);

Ad 2) Zhodnocení výsledků GTP

Zhodnocení výsledků GTP pro dokumentace stavby tu
nelu obsahuje v prvé řadě zhodnocení GT podmínek 
stavby, které obsahuje konkrétní GT podklady zejména 
pro zpracování dokumentace stavby a pro realizaci stav
by (závěry GTP) a případně též podklady pro zpracová
ní řešení mimořádných událostí.

Zhodnocení GT podmínek stavby tunelu obsahuje ze

jména:

- zařazení tunelu do GT kategorie podzemních 
objektů dle ČSN 73 7501,

- rozčlenění horninového masivu v trase tunelu 
na kvazihomogenní celky (geotechnické blo

ky),
- zpracování GT modelů pro řešení interakce 

tunelového výrubu a horninového masivu pro 
jednotlivé GT bloky (podklad pro statický vý
počet). Je třeba rozlišit geotechnické charak
teristiky, které udávají skutečné vlastnosti 
horninového masivu, od výpočtových, které 
se z uvedených GT charakteristik stanoví ve 
spolupráci se zpracovatelem GT průzkumu 
dle ČSN 73 0031,

- zatřídění horninového masivu podle GT klasi
fikací tunelování (alespoň dvě nezávislé kla
sifikace: QTS, NTM, Q-Barton,
RMR-Bieniawski,...),

- zhodnocení GT podmínek pro tunelování (ze
jména stabilita výrubu, únosnost počvy, příto
ky vody, ražnost, rozpojitelnost a další 
informace) - rozumí se kvalitativní 
hodnocení,

- výchozí údaje pro stanovení výpočtových 
charakteristik horninového masivu, a to pro 
každý druh horniny, uvedený v GT modelu;
- popisné fyzikální vlastnosti (zejména obje

mová tíha, u zemin dále: vlhkost, plasticit- 
ní meze, stupeň konsistence, pórovitost, 
ulehlost),

- přetvářné vlastnosti (modul přetvámosti, 
Poissonovo číslo, u skalních hornin modul 
pružnosti, u zemin oedometrický modul),

- pevnostní vlastnosti (zejména pevnost ve 
smyku, pevnost v prostém tlaku, případně 
pevnost v tahu),

- zvláštní vlastnosti (např. náchylnost k ob
jemovým změnám, bobtnavost,...),

- základní charakteristiky hydrogeologic
kých podmínek, potřebné pro hydroge
ologické výpočty (hladina podzemní vody 
a její kolísání, u napjatého obzoru 
hydrostatický tlak, koeficient propustnosti 
a další).

Je třeba rozlišit způsob určení GT charakteristik: ověře
né, částečně ověřené, odvozené, nebo formou odborné
ho odhadu.

Ad 3) Posouzení indukovaných účinků stavby

Do závěrů zprávy o GTP se zařadí také geotechnická 
prognóza vlivu stavby tunelu na životní prostředí. Rozu
mí se prognóza očekávaných nepříznivých indukova
ných účinků, vyvolaných stavbou tunelu (a to jak vlastní 
stavební činností, tak i dopravním provozem v hotovém 
díle) na životní prostředí, a to v rámci litosféry a hydro
sféry, mj. také vliv na všechny okolní antropogenní ob
jekty (stavby povrchové, podzemní, inženýrské sítě, 
jímací objekty, studny, prameny a další).

Jde o posouzení možných indukovaných účinků vyvola
ných:

- změnou napěťo-deformačního stavu hornino
vého masivu při stavbě tunelu (zejména ovliv
nění stability zemí, mimořádné deformace 
apod.),

- dynamickými (seismickými) účinky při stav
bě a za provozu v tunelu (účinky trhacích pra
cí, účinky zvláštních stavebních strojů, 
účinky těžké dopravy aj. např. jejich vliv na 
stabilitu území),

- změnou původního hydrogeologického reži
mu podzemní vody (snížení hladiny, změna 
vydatnosti vodních zdrojů, změna vlastností

21



vody, přídatné sedání vlivem snížení hladiny 
podzemní vody aj.),
jinými účinky (změna teplotního režimu 
v horninovém masivu, působení plynů nebo 
jiných zvláštních médií obsažených v horni
novém masivu, případně též působení kon
centrovaných výfukových plynů motorů na 
horninový masiv a na nejbližší okolí portálů či 
ventilačních výdechů apod.), 
kombinací jednotlivých účinků.

V rámci GT je třeba alespoň kvalitativně zpracovat pro
gnózu dosahu možných indukovaných účinků, vyvola
ných stavbou tunelu (zóna ohrožení), a také prognózu 
jejich velikosti, resp. přípustnosti. Podrobnosti zpraco
vání této problematiky stanovuje objednatel GTP.

Podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. spadá tato 
problematika do posuzování vlivů na životní prostředí 
(viz kapitolu 11 TKP-D). Podrobněji se touto 
problematikou v souvislosti se zpracováním 
dokumentace stavby tunelu zabývá příloha č. 7 této 
kapitoly TKP-D.
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