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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, požadavky 
a údaje uvedené v kapitole 1 TKP-D Všeobecně. TKP-D 
jsou vydávány v tištěné formě (MD-ČR) a na elektronic
kém nosiči CD-ROM (ČKAIT). V případě náhodných 
odlišností platí ustanovení tištěného vydání.

Použití této kapitoly 7 je možné pouze spolu s kapito
lou 1 TKP-D Všeobecně. Dále platí i všechny základní 
a odvozené pojmy, které jsou obsaženy v citovaných nor
mách a předpisech.

7.1.1 Předmět TKP-D

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci sta
veb pozemních komunikací (dále jen TKP-D) jsou sou
borem požadavků objednatele dokumentace stavby nebo 
dokumentace změny dokončené stavby PK (dále jen do
kumentace stavby) na její zpracování, kontrolu a převzetí, 
včetně zeměměřičských a průzkumných prací.

Ustanovení TKP-D je možno použít v přiměřeném roz
sahu pro vypracování dokumentace oprav a údržby sta
veb PK.

Jestliže předmětem zakázky jsou pouze zeměměřičské 
a nebo průzkumné práce, platí pro jejich zhotovení pří
slušná ustanovení kapitoly 1 TKP-D, zejména oddíly 
1.7 a 1.9.

Sedmá kapitola se zabývá stanovením technických kva
litativních podmínek pro dokumentaci tunelových staveb 
na pozemních komunikacích, tj. tunelů hloubených a ra
žených, podzemních objektů pro technické vybavení tu
nelů (dále jen TVT) pozemních komunikací, ochranných 
galerií a štol. Pro zemní práce související se zakládáním 
objektů, vozovkami, podzemními sítěmi platí TKP-D 
kapitola 3 obecně. Podrobný návrh je nutné provést podle 
ČSN 73 1001, ČSN 73 3050, ČSN 73 6133 a kapitol 4,5,8 
a 10 TKP-D. Pro zvláštní zakládání platí TKP kap. 29.

Pro projektování, prostorové uspořádání a vybavení nově 
navrhovaných tunelů na silnicích, dálnicích a místních 
komunikacích platí tyto TKP-D, ČSN 73 7507, TP 98 
Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací, 
TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu 
bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové 
konstrukce pozemních komunikací a VL 5 Tunely. Pro 
provoz v tunelech platí TP 154 Provoz, správa a údržba 
tunelů pozemních komunikací.

Prostorové uspořádání, zemní těleso, vozovky, krajnice, 
odvodnění (mimo drenáží vně definitivního ostění tunelů 
pozemních komunikací), vybavení PK a životní prostředí 
jsou řešeny v kapitolách č. 2, 3, 4, 5, 8 a 11 TKP-D.

V případě, že předmět řešení této kapitoly jmenovitě 
neurčuje požadavky na řešení stavby nebo je nutno po
žadavky kapitoly doplnit či upřesnit, jsou další potřebné 
podmínky a požadavky objednatele na zpracování do

kumentace uvedeny ve Zvláštních technických kvalita
tivních podmínkách pro dokumentaci stavby PK (dále 
jen ZTKP-D).

Pro realizaci tunelových staveb včetně podzemních PTO 
platí TKP - kapitola 24 Tunely. Pro PTO na povrchu platí 
v omezené míře na stavební části. Pro realizaci TVT PTO 
platí v plném rozsahu. Pro galerie platí TKP-D kapitola 7 
a TKP kapitola 24 přiměřeně.

Požadavky na zajištění jakosti prací jsou určeny Systémem 
jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) - 
Metodický pokyn: Část II/l Projektové práce a Část II/2 
Průzkumné a diagnostické práce, č.j. 20840/01-120, ve 
znění pozdějších změn (úplné znění - Věstník dopravy 
14-15/2005).

7.1.2 Základní pojmy a jejich výklad

- autorský dozor: činnost prováděná zhotovitelem 
DSP (ZDS) na základě mandátní smlouvy pro ob
jednatele, ověřující soulad ZDS s RDS a skutečného 
provedení stavby s dokumentací (DSP, ZDS případně 
RDS) a také mezi jednotlivými stupni dokumentace. 
Zásady výkonu autorského dozoru na stavbách jsou 
uvedeny v příloze č. 3 této kapitoly TKP-D.

- bezpečnostní dokumentace: jednotná a přehledná 
forma části projektové dokumentace řešící otázky 
bezpečnosti a ochrany osob, majetku a okolí stavby 
- viz příloha č. 5 této kapitoly TKP-D.

- definitivní (trvalé) ostění: konstrukce ostění pod
zemního díla, zabezpečující stabilitu po celou dobu 
životnosti díla.

- délka ražené tunelové trouby: vzdálenost měřená 
v úrovni budoucí vozovky, v ose tunelové trouby, vy
ťatá svislými rovinami vedenými v patě provizorní 
portálové stěny (konec hloubených příportálových 
úseků přilehlých k ražené tunelové troubě), či přední 
hrany ochranné provizorní konstrulce. Osa tunelové 
trouby nemusí být totožná s osou průjezdního pro
storu ani s osou komunikace.

- doba stability výrubu: doba, po kterou horninový ma
siv po provedení záběru zůstane bez zajištění stabilní.

- galerie: liniová ochranná konstrukce ve tvaru pří
střešku, budovaná nad celou komunikací většinou 
hloubením, chránící komunikaci před lavinami, se
suvy, padajícími balvany, sutí, případně chránící okolí 
před hlukem od provozu na komunikaci. Jedna strana 
je tvořena sloupy a umožňuje přirozené větrání.

- geotechnický monitoring: soubor měření a pozoro
vání zaměřený na sledování a kontrolu reakce hor
ninového prostředí včetně podzemní vody na stavbu 
podzemního díla a jeho vlivu na stávající objekty. 
Součástí geomonitoringu je geotechnická interpre
tace jeho výsledků v závislosti na čase. Cílem ge
omonitoringu je získání podkladů pro optimalizaci
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technického řešení s ohledem na skutečně zastižené 
geotechnické podmínky (observační metoda).

hloubený tunel: druh tunelu budovaný hloubením 
v otevřené stavební jámě nebo rýze, tj. s dočasným 
odstraněním nadloží nad tunelem, nebo budovaný na 
povrchu, později zasypaný.

hloubka šachty: svislá vzdálenost v ose šachty mezi 
povrchem území a lícem výrubu dna šachty. Hloubka 
šachetní tůně se započítává do hloubky šachty 
v případě, že je větší než 50 % výrubního průřezu 
šachty.

hornina: zahrnuje jak skalní horniny s pevnými 
strukturními vazbami (krystalizací a pevnými po
jivý), tak soudržné i nesoudržné zeminy bez pevných 
strukturních vazeb.

horninové prostředí (horninový masiv): část zem
ské kůry, složené z pevných hornin a/nebo zemin, 
včetně anizotropií, ploch nespojitosti a dutin s výpl
němi z tekutých nebo plynných částí.

chránička: vystrojení otvoru určeného pro uložení 
některého vedení technického vybavení tunelu.

identifikace nebezpečí (ohrožení): rozpoznání mož
ných nebezpečných jevů a jejich charakterizace.

indukované účinky: všechny dočasné i trvalé účinky 
výstavby a provozu podzemního díla, které mohou 
nepříznivě působit v jeho okolí.

kabelová komora: uzavřený podzemní prostor ur
čený k zatahování a spojkování kabelů.

kolektor: součást sdružené trasy, spojující technické 
komory, v níž jsou společně uloženy nejméně 2 druhy 
vedení technického vybavení; zpravidla podzemní 
chodba, hloubená nebo ražená.

nadvýrub: výlom přesahující teoretický výrub; roz
děluje se na zaviněný a nezaviněný; při zavinění nad- 
výrubu vzniklé vícenáklady hradí zhotovitel, u neza
viněného nadvýrubu vícenáklady hradí objednatel.

nadvýšení: zvětšení teoretického tvaru výrubu o ve
likost přepokládané deformace horninového masivu, 
tolerancí atd. Velikost nadvýšení navrhuje projektant 
ZDS a RDS, při realizaci upřesňuje zhotovitel díla po 
dohodě s objednatelem na základě skutečně zastiže
ných geotechnických podmínek (výsledků GTM).

observační metoda: způsob návrhu a/nebo řízení 
výstavby, kdy výsledků systematického sledování 
(např. GTM) se používá přímo pro úpravu projektové 
dokumentace a stavebního postupu. Je definovaná 
v Eurocodu 7.

odolnost objektu v nadloží: technická schopnost 
konstrukce objektu reagovat na působící induko
vané účinky, vyvolané výstavbou tunelu, bez vzniku 
škod.

- ohrožení: stav, který představuje nebezpečí pro 
osoby, životní prostředí nebo věcné hodnoty.

- ochranná zóna tunelu: podzemní prostor ve tvaru 
válcového tělesa, obklopující tunelovou troubu, s po
délnou osou procházející těžišti světlých tunelových 
průřezů.

- ochranné pásmo tunelu: pás šířky „B“ na povrchu 
území, jehož okraje jsou rovnoběžné s vnějšími kon
strukcemi tunelu. Šířku stanoví projektant v DÚR 
v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., ve znění poz
dějších předpisů.

- okraj poklesové kotliny: čára spojující okraje pokle
sové kotliny s nulovým, resp. zanedbatelným přetvo
řením.

- ostění: soubor stavebních prvků sloužících k zajištění 
stability díla v podzemí.

- pasportizace: podrobné zjištění a prokazatelné zdo- 
kladování technického stavu objektů.

- podzemní dílo: podzemní prostor vytvořený činností 
prováděnou hornickým způsobem, je jím i velkoprů- 
měrový vrt nebo protlak, pokud mají charakter pod
zemního díla, ve kterém se mohou zdržovat osoby.

- podzemní stavba: soubor podzemních děl, kde 
z jednoho vstupu do podzemí jsou vedena tři a více 
podzemních děl; jedná se o tunel s průřezem nej
méně 16 m2, jámu hlubší než 50 m, štolu délky nad 
200 m.

- požární přepážka: konstrukce zamezující šíření 
požáru.

- požární ucpávka: nehořlavá výplň prostupů a chrá- 
niček.

- požární úsek: prostor stavebního objektu oddělený 
od ostatních částí objektu (nebo od sousedních ob
jektů) požárně dělícími konstrukcemi nebo požárně 
bezpečnostním zařízením.

- dočasné (primární) ostění: ostění podzemního díla 
zabezpečující stabilitu vyrúbaného prostoru do doby 
zřízení ostění definitivního (trvalého).

- provozní dokumentace tunelu: soubor předpisů 
a nařízení, který slouží k zajištění provozu a údržby 
tunelu ve smyslu TP 154.

- provozní soubor: souhrn strojů a zařízení včetně 
jejich montáží, který slouží k zajištění dílčí činnosti 
vybavení tunelu a je uváděn do provozu v souvislém 
čase.

- přípustná mezní odchylka: hodnota určená v DSP, 
o kterou je možno zvětšit nebo zmenšit geometrický 
rozměr konstrukce tunelu, součet absolutních hodnot 
odchylky tvoří toleranci.



razený tunel: druh tunelu budovaný ražením, tj. vyrú
bem v horninovém prostředí bez odstranění jeho nadloží 
nebo ražený pod zastropením (typ želva apod.).

správce vedení: organizace, která vlastní nebo provo
zuje vedení technického vybavení v tunelu uložené.

stavební vybavení tunelu: pomocné stavební kon
strukce v komplexu tunelu s určením pro instalaci 
části technického vybavení tunelu.

světlý průřez tunelu: plocha uvnitř líce konstrukce 
(ostění) tunelu, stanovená s ohledem na přípustné 
mezní odchylky.

šachta: dílo v podzemí, svislé nebo s úklonem od 
vodorovné roviny větším než 45°, jehož průřez ne
přesahuje 3,75 m2 a hloubka je větší než 3 m, nejvýše 
však 50 m.

štola: liniové podzemní dílo horizontální (s úklonem 
nejvýše 3,5 %) nebo úklonné (do 45°) o průřezu vý
rubu zpravidla menším než 16 m2.

technická chodba: úsek sdružené trasy procházející 
zpravidla podzemním podlažím budovy, stavebně 
související s konstrukcí budovy, prostorově od ní od
dělený.

technická komora: objekt sdružené trasy umožňující 
bezkolizní odbočování a křížení jednotlivých druhů 
vedení technického vybavení.

technický kanál: neprůchodný kanál s odnímatel- 
ným stropem v úrovni komunikace sdružující vedení 
jako v kolektoru (použití ve stísněných poměrech).

technické (technologické) vybavení tunelu (TVT):
technické vybavení komplexu tunelu PK sloužící 
ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků 
provozu i pracovníků provozovatele a k zabezpečení 
plynulosti provozu.

technologické třídy výrubu: definují technologický 
postup výstavby (členění plochy výrubu, délku záběru, 
rychlost ražby, vzájemné vzdálenosti čeleb dílčích vý- 
rubů atd.) a způsob a rozsah zajištění stability výrubu 
(schéma kotvení, tloušťku ostění, předstihová opatření 
atd.) při ražbě konvenčními tunelovacími metodami. 
Rozdělení do technologických tříd výrubu je v projek
tové dokumentaci provedeno dle předpokládaných geo- 
technických podmínek a velikosti výrubního průřezu.

technologicky nutné zvětšení výrubu: (technolo
gický nadvýrub) zvětšení teoretického průřezu vý
rubu vyplývající z technologického postupu ražby 
(délka záběru, způsob rozpojování, provádění jehel 
a deštníků apod.); hranice musí být stanoveny v ZDS; 
náklady na toto zvětšení výrubu si uchazeč o zakázku 
povinně zahrne do své nabídky.

teoretický líc ostění tunelu: poloha líce ostění tunelu 
stanovená dokumentací stavby (světlý průřez tunelu 
bez tolerancí).

- teoretický průřez výrubu: průřez výrubu stanovený 
v dokumentaci stavby (S, DÚR, DSP) bez zvětšení 
o nadvýšení, tolerance, technologické a geologické 
nadvýruby apod. Vnější líc teoretického výrubu de
finuje hranici pro výpočet nadvýšení, nadvýrubů, 
objemu jejich zpětné výplně a zaručuje dodržení mi
nimální tloušťky ostění.

- tunel: liniové podzemní dílo horizontální (s úklonem 
nejvýše 3,5 %) nebo úklonné (do 45°) o průřezu vý
rubu zpravidla větším než 16 m2, budované ražením 
či hloubením.

- tunelovací metoda: soubor činností, jejichž vý
sledkem je bezpečné uvolnění potřebného prostoru 
v horninovém masivu a jeho zajištění na celou dobu 
projektované životnosti díla.

- údržba zařízení: činnost směřující k udržování zaří
zení v bezpečném a provozuschopném stavu. Údržbou 
zařízení jsou předepsané prohlídky, zkoušky, kont
roly, revize a opravy, jakož i demontáž a montáž částí 
v rozsahu potřebném k provedení prohlídek, zkoušek, 
kontrol, revizí nebo oprav zařízení.

- vybavení tunelu: technologické a stavební úpravy, 
které slouží k zajištění bezpečného provozu vozidel 
a osob v tunelu při zachování ekonomických a eko
logických požadavků.

- výkop: prostor vytvořený hloubením z povrchu, tj. 
činností spojující v sobě rozpojení horniny, naložení 
a odvoz.

- výrub: podzemní prostor vytvořený ražením, tj. 
činností spojující v sobě rozpojení horniny, naložení 
a odvoz.

- záběr: výrub v celém průřezu nebo v jeho části pro
vedený v jedné pracovní fázi.

- zhotovitel GTM: právnická nebo fyzická osoba, 
oprávněná k činnosti geotechnického průzkumu 
a geotechnického plánování při přípravě i realizaci 
tunelové stavby, která smlouvou o dílo s objednate
lem vypracovanou v souladu s OP se zavazuje k pro
vádění geotechnického monitoringu podle zadávací 
dokumentace GTM. Na požádání objednatele může 
koordinovat nebo provádět komplexní geotechnický 
monitoring včetně supervizí, poradenské a konzul
tační činnosti tak, aby se při výstavbě tunelu dosáhlo 
co nejlepších kvalitativních a ekonomických parame
trů při minimálních negativních dopadech na životní 
prostředí a dotčené objekty.

- zóna ovlivnění: část území v blízkosti stavby tu
nelu, ve které mohou působit indukované účinky 
stavby a kde existuje reálné riziko vzniku škod na 
majetku.

- zóna poklesů: území podél podzemního díla, kde 
ražbou může dojít k poklesům nadloží a povrchu te
rénu.
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- zóna sledování: širší zóna (za zónou ovlivnění a po
klesů), ve které sice existuje zcela minimální riziko 
vzniku škod, ale ve které existuje reálné riziko uplat
ňování zpravidla neoprávněných nároků na náhradu do
mnělých škod na majetku, vzniklých stavbou tunelu.

7.1.3 Použité zkratky a jejich výklad
AD autorský dozor
ATM asynchronní přenosový systém
Bpv. systém nadmořských výšek 

Jednotné nivelační sítě ČR, tj. balt
ský výškový systém po vyrovnání

CBL protisměrné osvětlení
CT hlavní řídící stanice dopravy a tech

nologie v tunelu a lokální dispeěink 
tunelu

CS programovatelné automaty a mo
duly vzdálených vstupů a výstupů 
pro řízení technologie a dopravy 
související z tunelem a v tunelu

ČBÚ Český báňský úřad
ČGÚ Český geologický ústav
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČSN Česká technická norma
DS dokumentace stavby
DSP dokumentace pro stavební povo

lení
DSPS dokumentace skutečného provedení 

stavby
DÚR dokumentace pro územní rozhod

nutí
DZ dopravní značky
EN evropská norma
EPS elektrická požární signalizace
EZS elektrická zabezpečovací signali

zace
GA dispečink
GT dispečink dopravního řízení tunelů 

- úroveň oblasti
GG dispečink technologického řízení 

tunelů - úroveň oblasti
GTD geotechnický dozor
GTM geotechnický monitoring
GTP geotechnický průzkum
HZS hasičský záchranný sbor
CHKO chráněná krajinná oblast
IN investiční náklady
ISO mezinárodní organizace pro nor

malizaci (standardizační komise)
IT technická zařízení tunelu (do

pravní značky, ventilátory, senzory 
apod.)

IZS integrovaný záchranný systém
JP jízdní pruh
IPO jednotky požární ochrany
KD kontrolní den
KGTM kontrolní geotechnický monito

ring
KN katastr nemovitostí
M+R měření a regulace
MD Ministerstvo dopravy
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MV Ministerstvo vnitra

MZ Ministerstvo zdravotnictví
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NN nízké napětí
NPS neobvyklý provozní stav
NRTM nová rakouská tunelovací metoda
OBÚ obvodní báňský úřad
OGTM operativní geotechnický monito

ring
OP obchodní podmínky
OTSKP SPK oborový třídník stavebních kon

strukcí a prací staveb pozemních 
komunikací

PBŘ požárně bezpečnostní řešení
PDT provozní dokumentace tunelu
PDZ proměnné dopravní značky
PHM pohonné hmoty
PK pozemní komunikace
PKat pozemkový katastr
POV plán organizace výstavby
PRS pomocné řídící středisko
PS provozní soubor
PTO provozně technický objekt
PUPFL pozemky určené k plnění funkce 

lesa
RDS realizační dokumentace stavby
RDS-TMC rozhlasový digitální systém (RDS) 

šířící dopravní informace (TMC)
ŘS řídicí systém
SBS státní báňská správa
SD stavební deník
SDSPK směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací
SI mezinárodní soustava jednotek
S-JTSK souřadnicová systém Jednotné tri

gonometrické sítě (Křovákův sys
tém)

SJ-PK systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací MD ČR

Sm směrnice
SO stavební objekt
SOD smlouva o dílo
SP soupis prací
SPO stavební podobjekt
SPD státní požární dozor
ST studie
STIS sdružená trasa inženýrských sítí
STP stavebně technický průzkum
TDI technický dozor investora
TKP technické kvalitativní podmínky 

staveb pozemních komunikací, 
číslovaná řada č. 1-31

TKP-D technické kvalitativní podmínky pro 
dokumentaci staveb pozemních ko
munikací - číslovaná řada č. 1-11

TP technické podmínky MD
TSm typizační směrnice
TT technologická třída (výrubu)
TVT technické (technologické) vybavení 

tunelu
UMTS mobilní síť 3. generace
UPS zdroj nepřerušovaného napájení
VL vzorové listy
VN vysoké napětí
VOP všeobecné obchodní podmínky

6



VOZ vozidlo
VÚ PTP vstupní údaje pro projekt trhacích 

prací
VZT vzduchotechnika
WAN dálkové počítačové sítě
ZDS zadávací dokumentace stavby
ZE záborový elaborát
ZOP zvláštní obchodní podmínky stavby 

PK
ZOP-D zvláštní obchodní podmínky pro 

dokumentaci
ZPF zemědělský půdní fond
ZPI zařízení pro provozní informace
ZS zařízení staveniště
ZTKP zvláštní technické kvalitativní 

podmínky stavby pozemní komu
nikace

ZTKP-D zvláštní technické kvalitativní pod
mínky pro dokumentaci stavby po
zemní komunikace

PDPS projektová dokumentace pro pro
vádění stavby

ŽP životní prostředí

7.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
NA NÁVRH

Základní požadavky na návrh tunelových staveb pozem
ních komunikací (dále PK) jsou platné pro všechny stupně 
dokumentace staveb PK. Dokumentace stavby PK musí 
být v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb PK 
(dále jen SDS PK). Dopravní poměry v tunelu v zásadě 
odpovídají poměrům 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 tuneluje možné v souladu s ČSN 73 7507 
zmenšit návrhovou rychlost a redukovat prvky příčného 
uspořádání v tunelu oproti přilehlému úseku pozemní 
komunikace. Součástí návrhu tunelů je také vypracování 
bezpečnostní dokumentace a technicko-ekonomické po
souzení. Tunely s délkou nad 500 m na transevropské 
silniční síti musí splňovat podmínky Směrnice evrop
ského parlamentu a rady 2004/54/ES z 29. dubna 2004 
o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely 
na transevropské silniční síti, zákon č. 80/2006 Sb., 
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních ko
munikacích, ve znění pozdějších předpisů a příslušný 
prováděcí předpis.

Příčné uspořádání PK v tunelu a průjezdní prostor tunelu 
jsou zejména závislé na druhu a kategorii pozemní ko
munikace, intenzitě dopravy, její skladbě, délce tunelu, 
sklonu nivelety a umístění tunelu (extravilán, intravilán). 
Tunel musí mít takové rozměry, které umožní umístění 
technologického vybavení tunelu, aniž by zasahovalo 
do průjezdního prostoru. Obzvláště zařízení pro vět
rání a dopravní značení vyžadují podle okolností další 
prostorové nároky. Jedním z rozhodujících hledisek pro 
příčné uspořádání jsou také investiční a zejména pro
vozní náklady.

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

7.2.1 Tunely jsou navrhovány 
dle následujících zásad

- tunely jsou navrhovány v souladu s ČSN 73 7507 
Projektování tunelů pozemních komunikací;

- směrové a výškové vedení trasy PK v tunelu musí 
být již ve studii a DÚR navrženo tak, aby výsledné 
řešení optimalizovalo nejen trasování PK, ale i umís
tění tunelu v konkrétních terénních i geotechnických 
podmínkách;

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

- ve studii, DÚR a DSP se tunely projektují pouze na 
teoretický tvar, PDPS obsahuje hodnoty technologic
kého a geologického nadvýrubu, tolerance apod.;

- hlavní nosné konstrukce (stavební části) tunelových 
staveb se navrhují s předpokládanou životností 100 let 
(jedná se o části, které nelze vyměnit);

- návrhové období pro stavební vybavení tunelové 
stavby je minimálně 30 let;

- návrhové období pro technické vybavení je minimálně 
15 let, s výjimkou vybavení, která mají menší život
nost (světelné zdroje, řídicí systém, EPS apod.);

- při projektování technického vybavení se vychází 
zTP 98;

- konstrukce tunelových staveb se navrhuje u hlou
bených tunelů ve smyslu ČSN 73 0031 a u ražených 
tunelů dle ČSN 73 7501. Zatížení konstrukce hloube
ných tunelů se určuje podle ČSN 73 0035 a 73 6203 
příp. ČSN EN 1991;

- ve smyslu ustanovení ČSN EN 1997-1 lze ověření 
návrhu geotechnické konstrukce provádět vedle sta
tického řešení a experimentálního vyšetřování také 
observační metodou, přičemž se původní (základní) 
návrh konstrukce posuzuje a může měnit i v průběhu 
výstavby podle aktuálně zjištěných geotechnických 
poměrů v rámci GTM;

- technické vybavení je dáno ČSN 73 7507 a TP 98. 
Pro technické vybavení tunelů délky do 100 m platí 
obecně ustanovení ČSN 73 6201. (Pro technické vy
bavení podjezdů délky větší než 100 m platí přimě
řeně ČSN 73 7507 a TP 98);

- technické vybavení tunelů musí být navrženo tak, 
aby zajistilo požadovanou bezpečnost provozu, bylo 
snadno udržovatelné a odolávalo účinkům chemic-

7



kých rozmrazovacích látek, smogu a dalších agresiv
ních látek. Z hlediska elektrického krytí musí dosaho
vat stupne IP 65. Zejména stavební díly zabudované 
přímo v tunelu, včetně upevňovacího materiálu, 
hmoždinek a kotevních výztuží, je třeba navrhnout 
s odpovídající odolností vůči korozi, dynamickému 
a požárnímu namáhání a s ohledem na ochranu kon
strukce proti účinkům bludných proudů.

7.2.2 Základní požadavky na definitivní 
(trvalé) ostění

7.2.2.1 Konstrukce trvalých ostění, resp. jejich
částí mohou být:

- z prostého betonu;

- ze železobetonu;

- z betonu s rozptýlenou výztuží.

Ostění může být prováděno jako monolitické, z prefab
rikátů nebo ze stříkaného betonu.

12.2.2 Ostění se posuzuje na následující 
zatěžovací stavy:

- vlastní tíha konstrukce;

- horninový tlak. Zpravidla se předpokládá, že pri
mární ostění v čase degraduje a horninový tlak 
přechází na ostění trvalé;

- hydrostatický tlak podzemní vody, pokud není dre
nážními opatřeními trvale a spolehlivě zajištěno, 
že tlak na konstrukci nepůsobí;

- smrštění a dotvarování;

- účinky klimatických změn;

- náraz vozidla;

- zavěšená technologická zařízení.

Požadované kombinace zatěžovacích stavů:

KZS 1 = vlastní tíha ostění + horninový a hydrosta
tický tlak + oteplení + smrštění

KZS 2 = vlastní tíha ostění + horninový tlak 
+ ochlazení + smrštění

KZS 3 = vlastní tíha ostění + horninový tlak 
+ smrštění

KZS A = vlastní tíha ostění + oteplení + smrštění

KZS B = vlastní tíha ostění + smrštění

KZS C = vlastní tíha ostění + ochlazení + smrštění

KZS D = hydrostatický tlak bez horninového tlaku 
(primární ostění přenáší horninový tlak)

Poznámka: Zatížení hydrostatickým tlakem se v kombinacích uvažuje v pří
padě, kdy k němu může dojít.

1.2.23 Výpočet ostění z prostého betonu

Tunely z prostého betonu se dimenzují na mezní stav 
únosnosti a přetvoření. Výpočet na šířku trhlin se ne
vyžaduje.

Výpočty pro ražené tunely mohou být založeny na 
předpokladu lineárně pružného chování, nelineárního 
chování, popř. pružně plastického chování tunelového 
ostění.

Při výpočtu nelineárním popř. pružně plastickém se jako 
obzvlášť vhodný jeví takový výpočtový model, který 
modeluje ostění pomocí prutových prvků.

Ostění z prostého betonu není obvykle možno ekono
micky navrhnout bez nelineárního, resp. pružně plas
tického výpočtu.

1.2.2A Výpočet ostění ze železobetonu

Pokud charakter zatížení a namáhání ostění neumož
ňuje návrh ostění z prostého betonu, použije se ostění ze 
železobetonu. Železobetonová ostění tunelů se dimen
zují na mezní stav únosnosti, přetvoření a šířky trhlin. 
V souvislosti s průkazem šířky trhlin se považuje ostění 
tunelu obvykle za konstrukci nalézající se v agresivním 
prostředí, s povrchem nechráněným nebo chráněným 
pouze nátěrem (vnitřní líc tunelu) nebo s povrchem chrá
něným izolací (vnější líc tunelu). Posouzení šířky trhlin 
se vyžaduje zejména u definitivních ostění plnících sou
časně hydroizolační funkci, tj. ostění z betonu odolného 
proti průsakům s těsněním pracovních a dilatačních spar. 
Použije se normových zatížení.

7.3 POŽADAVKY OBJEDNATELE 
NA ZHOTOVITELE 
DOKUMENTACE PRO TUNELY 
A VELKÉ PODZEMNÍ STAVBY

Projektování, provádění a provozování tunelových do
pravních staveb, zejména hloubení jam a šachet, ražení 
štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o ob
jemu nad 500 m3, spadá dle zákona č. 61/1988 Sb. pod 
působnost státní báňské správy. Projektant, objednatel, 
zhotovitel i správce jsou povinni řídit se ustanovením 
tohoto zákona:

- při návrhu tunelových staveb je nutné dodržovat vy
hlášku č. 55/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

- dokumentace může být zpracována jen projektan
tem, jehož odborná způsobilost k projektování ob
jektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prová
děné hornickým způsobem, byla ověřena v rozsahu 
a způsobem stanoveným obecně závazným předpisem



- vyhláška ČBÚ č. 298/2005 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů;

- zhotovitel dokumentace musí dokumentaci projednat 
s místně příslušným OBÚ;

- návrh tuneluje nutno vždy projednat s MD již ve fázi 
studie, případně DÚR.

Charakteristiku horninového prostředí je třeba neustále 
doplňovat ve všech stupních PD a také i při vlastní rea
lizaci díla (na základě výsledků GTM). Při přípravě re
alizace tunelového díla se doporučuje využívat zásad 
observační metody.

Součástí dokumentace tunelů je také vymezení aktivní 
zóny kolem tunelů, tzn. zóny ovlivnění 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, kdy je předpokládána ražba tunelu za použití 
trhacích prací, zajistí objednatel u zhotovitele dokumen
tace dokumentaci „Vstupní údaje pro projekt trhacích 
prací“.

7.4 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
A PŘEDPOKLADY PRO POUŽITÍ 
OBSERVAČNÍ METODY

Předpoklady a požadavky pro použití observačních me
tod tunelování se dělí na technické a smluvní.

Technické předpoklady

- Tunelovací metoda umožňuje reagovat na skutečně 
zastižené geotechnické podmínky, tj. umožňuje bě
hem výstavby modifikovat jednotlivé prvky zajištění 
stability výrubu (schéma kotvení, tloušťku ostění, 
vzdálenost a dimenze výztužných rámů, dimenze 
prefabrikovaného ostění, délku pracovního záběru 
apod.).

Technické požadavky

- Během výstavby probíhá geotechnický monitoring, 
jehož výsledky jsou v co nejkratší době vyhodnoceny 
a interpretovány jako podklad pro optimalizaci dal
šího technologického postupu výstavby.

- V souladu s báňskými předpisy a dle požadavků 
dokumentace jsou definovány varovné stavy, které 
určují nejen absolutní mezní hodnoty veličin, ale 
i nebezpečné trendy ve vývoji sledované veličiny 
v čase.

- Součástí projektové dokumentace je návrh postupů 
a opatření, která je nutno provést v případě dosažení 
varovného stavu nebo při nepříznivém trendu sledo
vané veličiny. Zhotovitel stavby musí zajistit možnost 
okamžitého použití navržených opatření.

Smluvní předpoklady

- Zadávací dokumentace a smluvní vztahy umožňují 
provádět úpravy technologických postupů a způsobu 
zajištění stability výrubu v reálném čase operativ
ním rozhodováním kompetentních zástupců stran 
zúčastněných na výstavbě. Rozhodování probíhá bez 
administrativních průtahů po dohodě objednatele 
a zhotovitele přímo na stavbě.

- Zadávací dokumentace definuje v soupisu prací al
ternativní položky, které je možno v případě potřeb 
použít. Stanovuje způsob oceňování čiností, které 
nejsou součástí nabídky a jejichž použití vyplyne až 
na základě skutečně zastižených geotechnických pod
mínek.

- Členění stavby na stavební objekty a podobjekty musí 
odpovídat časovému sledu jednotlivých činností při 
výstavbě. Objektová skladba musí zajistit zpracování 
realizační dokumentace v logických celcích tak, aby 
bylo možné zkušenosti získané při realizaci jedné 
etapy prací použít při zpracování projektu následné 
etapy (např. zkušenosti z hloubení stavebních jam 
aplikovat v návrhu primárního ostění, výsledky ge- 
omonitoringu primárního ostění použít při dimenzo
vání definitivního ostění atd.).

Smluvní požadavky

- Smluvní vztahy jasně definují rozdělení rizik při vý
stavbě mezi objednatele a zhotovitele.

- Před zahájením výstavby jsou určeni zástupci ze 
strany objednatele a zhotovitele včetně definování 
kompetencí a odpovědnosti.

- Objednatel a zhotovitel se před zahájením stavby 
dohodnou na nazávislé osobě - znalci v oboru, který 
bude rozhodovat v případě, že nedojde ke koncenzu 
mezi oběma stranami. Bude uveden ve zvláštních 
obchodních podmínkách. Použití observační metody 
je nutno zapracovat do obchodních podmínek.

7.5 GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM, 
GEOTECHNICKÉ 
VYHODNOCENÍ A NÁVRH

Kvalitně provedený geotechnický průzkum, jeho správné 
vyhodnocení a použití při projektování přispívá k ekono
micky a technicky úspěšnému provedení tunelu. Průzkum 
musí být proveden a vyhodnocen s dostatečným předsti
hem před zahájením projektových prací. Při definování 
rozsahu průzkumu je nutná úzká spolupráce projektanta- 
-geotechnika, který zodpovídá za volbu tunelovací me
tody, návrh technologických postupů ražby a statické 
posouzení navrženého technického řešení, s inženýrským 
geologem, který zodpovídá za realizaci průzkumu a ze
jména pak správnou interpretaci jeho výsledků. Určení 
vhodných metod a rozsahu průzkumu záleží zejména na 
složitosti geologického prostředí, navržené tunelovací 
metodě, velikosti a členitosti podzemního díla a stupni 
projektové dokumentace a požadavcích návrhu. Obecně
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platí, že průzkum je prováděn v několika stupních/fá
zích (odpovídajících fázím/stupňům projektové přípravy). 
Začíná se metodami rychlými a levnými a pokračuje se 
časově a nákladově náročnějšími.

Všechny prvky průzkumu musí být zdůvodnitelné jejich 
využitím pro návrh a provádění tunelu.

Cílem geotechnického průzkumu je poskytnutí dostateč
ného množství informací o zájmovém území, na základě 
kterých je zejména možno stanovit:

- optimální vedení trasy z hlediska inženýrsko geolo
gických poměrů,

- stávající stabilitu území, resp. změny stabilitních po
měrů v souvislosti s výstavbou,

- polohu, velikost a stabilitu přírodních i umělých 
podzemních prostor v oblasti ovlivněné výstavbou 
tunelu,

- podklady pro vypracování strukturní analýzy horni
nového masivu,

- hydrogeologické poměry, prognózu jejich změny po 
dobu výstavby a po uvedení díla do provozu,

- způsob rozpojování horninového masivu, těžitelnost, 
ražnost, vrtatelnost, abrazivitu,

- optimální tunelovací metodu včetně technickoeko- 
nomického posouzení a stanovení technologických 
postupů výstavby,

- opatření pro dodržení bezpečnostních a hygienických 
předpisů při výstavbě,

- možnosti dalšího využití vytěženého materiálu,

- parametry horninového masivu pro provádění geo- 
technických výpočtů,

- parametry pro návrh hydroizolačního systému a sys
tému odvodnění tunelu,

- agresivitu prostředí a ochranu konstrukce před jejími 
účinky,

- prognózu deformačních projevů výstavby v nadloží 
nebo okolí tunelu a jejich vliv na stávající objekty,

- opatření k omezení projevů tunelování na povrchovou 
zástavbu,

- opatření pro omezení účinků bludných proudů na 
konstrukce v podzemí (korozní průzkum),

- vliv výstavby a provozování díla z hlediska ochrany 
životního prostředí (kontaminace podzemní vody, 
přenos vibrací při provozování atd.).

Specifické požadavky na průzkumné práce musí objedna
tel uvést ve Zvláštních obchodních podmínkách stavby.

Konečná optimalizace způsobu ražby a zajištění stabi
lity výrubu je prováděna na základě sledování čeleb, 
výsledků geotechnických měření a krátkodobé geotech- 
nické předpovědi.

Dokumentace musí splňovat nároky na spolehlivost a hos
podárnost. Při návrhu je nutné uvážit i cenu pozemků, 
která zvláště v zastavěném území může rozhodujícím 
způsobem hospodárnost řešení ovlivnit.

Základní náležitosti (členění, obsah textové a výkresové 
části) každého stupně dokumentace musí být v souladu 
s SDS PK, ZOP-D a touto kapitolou TKP-D.

7.6 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ 
DOKUMENTACE

7.6.1 Studie (ST)

7.6.1.1 Výchozími podklady pro zpracování
studie tunelových staveb jsou:

a) záměr objednatele, územně plánovací dokumentace 
(pokud je vypracována);

b) vyhledávací studie (pokud byla vypracována);

c) dopravně-inženýrské údaje včetně údajů o technic
kých parametrech komunikace, na které je tunelové 
dílo navrhováno, zde bude i jednoznačně určena ka
tegorie tunelu dle ČSN 73 7507;

d) zhodnocení geotechnických podmínek stavby (včetně 
údajů geologických, inženýrsko-geologických a hyd
rogeologických), a to na základě inženýrsko geologic
kého mapování a rešerše archivních materiálů;

e) výsledky orientačního geotechnického průzkumu;

f) mapa inženýrsko-geologických poměrů (pokud je 
zpracována);

g) mapa krajinářského vyhodnocení zón záplavových 
území, mapa chráněných ložiskových území, mapa 
dobývacích prostorů a mapa ochranných pásem vod
ních zdrojů - viz kapitola 11 TKP-D;

h) evidence ložisek vyhrazených a nevyhrazených ne
rostů;

i) specifické podmínky objednatele formulované 
v ZOP-D, případně v ZTKP-D.

Podklady, které zhotoviteli dokumentace zajistí a předá
objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

7.6.1.2 Základní požadavky na studii

V rámci studie se provede průkaz realizovatelnosti tu
nelové stavby a porovnání jednotlivých variant řešení.
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Porovnání se provede na základě technicko-ekonomic- 
kých rozborů a jejich hodnocení (specifikace viz ČSN 
73 7507).

Přílohy studie vypracuje zhotovitel pouze do podrobností 
nutných pro návrh umístění tunelové stavby, odhad inves
tičních nákladů pro porovnání variant, určení základních 
charakteristik stavby, které umožňují zjistit důležité pod
miňující předpoklady a vlivy na životní prostředí.

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

V rámci studie se stanoví druhy horninového prostředí, 
které jsou odvozeny na základě znalosti stávajících geo
logických poměrů v oblasti (území).

V případě, že stavba je spojena s přesuny hmot velkého 
rozsahu, je součástí studie i logistické řešení této pro
blematiky (plochy pro skladování materiálu, deponie 
vytěženého materiálu, plochy zařízení staveniště, mož
nost recyklace vytěženého materiálu a použitých hmot 
apod.).

7.6.1.3 Studie tunelové stavby obsahuje:

a) Písemná část:

aa) účel a vymezení studie (cíle, rozsah dle požadavků 
ZOP-D);

ab) výchozí údaje:

- zhodnocení geotechnických podmínek stavby,

- mapa krajinářského vyhodnocení,

- dopravně-inženýrské podklady, dopravní ře
šení,

- základní kategorizace tunelu z hlediska tech
nického, zejména požárně bezpečnostního vy
bavení;

ac) základní technické údaje jednotlivých variant;

ad) popis jednotlivých tunelových tras s vymezením 
území se složitými geotechnickými poměry (se
suvy, poddolování apod.);

ae) soupis dotčených pozemků a nemovitostí;

af) stanovení druhu horninového prostředí;

ag) základní prognóza účinků stavby na životní pro
středí a na objekty v zóně ovlivnění;

ah) závěrečná doporučení, včetně přehledu průzkumů, 
které je nutno zpracovat pro další stupeň dokumen
tace;

ai) bezpečnostní dokumentace, viz příloha č. 5 této 
kapitoly TKP-D;

aj) orientační stanovení investičních a provozních ná
kladů dle jednotlivých variant;

ak) multikriteriální analýza včetně technicko-eko- 
nomického vyhodnocení variant na základě sa
mostatného požadavku objednatele doloženého 
v ZOP-D;

al) doklady, včetně stanoviska MD ČR.

b) Výkresová část:

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

bb) vzorové příčné řezy tunelů M 1:200;

bc) situace jednotlivých variant M 1:10 000 (včetně 
zakreslení příjezdů a ploch ZS);

bd) podélné řezy jednotlivých variantM 1:10000/1 000 
nebo 5 000/500 (včetně základních geotechnických 
údajů, rámcových návrhů technologie výstavby).

c) Digitální dokumentace předaná objednateli:

ca) písemná část v plném rozsahu bodů aa) až ak) vy
tvořená přímým tiskem do souboru ve formátu PDF. 
Scanování příloh do souboru PDF je přípustné pouze 
v případě podkladů nebo textů získaných ze zdrojů, 
kde přímý tisk do souboru nelze zajistit (např. úřední 
vyjádření dotčených organizací a institucí, podklady 
získané v tištěné formě apod);

cb) výkresová část v plném rozsahu bodů ba) až bd) v ote
vřené formě ve formátu DWG nebo DXF;

cc) veškerá ostatní dokumentace zpracovaná v rámci 
studie v uzavřeném formátu PDF nebo DWF, pokud 
objednatel nepožaduje otevřenou formu dokumen
tace.

7.6.2 Dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR)

7.6.2.1 Výchozími podklady pro zpracování DÚR
tunelových staveb jsou:

a) územně plánovací dokumentace včetně příloh (pokud 
byla zpracována a přijata);

b) studie podle pododdílu 7.6.1 této kapitoly včetně pod
kladů (pokud byla zpracována);

c) dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní 
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., viz kapitola 
11 TKP-D;

d) geotechnický průzkum (zpravidla předběžný);
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e) dopravně-inženýrské údaje, bezpečnostní dokumen
tace - viz příloha č. 5 této kapitoly TKP-D;

f) údaje o poloze inženýrských sítí a povrchové zástavbě 
v zóně ohrožení (inventarizace);

g) podklady uvedené v části 7.6.1.1 této kapitoly v pří
padě, že studie nebyla zpracována;

h) návrh směrového a výškového vedení trasy PK, návrh 
šířkového uspořádání PK;

i) studie převládajícího proudění větrů;

j) hluková studie (v blízkosti obcí), rozptylová studie;

k) stanovisko MD ČR z hlediska technicko-ekonomic- 
kého a dopravního;

l) specifické podmínky objednatele formulované 
v ZOP-D, případně ZTKP-D.

Podklady, které zhotoviteli dokumentace zajistí a předá 
objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

7.6.2.2 Základní požadavky na DÚR

Cílem technického řešení tunelových staveb ve stupni 
DÚR je optimalizace technického řešení pro zvolenou al
ternativu vedení trasy z hlediska bezpečnosti a hospodár
nosti. Na základě upřesnění informací o geotechnických 
poměrech v trase díla a rozpracování technického řešení 
musí dojít k určení definitivního výškového a směrového 
vedení trasy, zejména s ohledem na vhodné umístění por
tálů, dostatečnou výšku nadloží nebo zjištěné tektonické 
poruchy, které by mohly výrazně zkomplikovat výstavbu 
a vést k nárůstu investičních nákladů. Musí být vyřešena 
koncepce požárně bezpečnostního řešení tunelu.

V návrhu stavby tunelu určí zpracovatel DÚR jedno
značně rozsah dočasných i trvalých záborů pozemků, 
předmět dokumentace, základní parametry technického 
řešení včetně technického vybavení, specifikuje poža
davky na zajištění měření a průzkumů, stanoví vazby 
na okolí a specifikuje základní technologie realizace. 
Součástí je také architektonický návrh PTO včetně ba
revného řešení portálů tunelu. Zhotovitel dokumentace 
potvrdí kategorii tunelu z hlediska jeho délky, šířkového 
uspořádání a technického, zejména požárně bezpečnost
ního vybavení. Zpracuje se bezpečnostní dokumentace 
tunelu včetně analýzy rizik.

V rámci DÚR stanoví projektant na základě výpočtů a od
borného odhadu (ve spolupráci se specialistou objednatele 
nebo znalcem v oboru) zóny poklesů, zóny sledování, 
zóny ovlivnění a ochranné pásmo budoucího tunelu.

S ohledem na možnost technologie výstavby tunelu je 
nutné podrobně definovat hranici dočasných a trvalých 
záborů pozemků a to i s ohledem na provizorní a defi
nitivní sítě (včetně kabelových) a bezpečnost vlastní vý
stavby (odstranění stromů ohrožujících výstavbu apod.). 
Je nutné stanovit rozsah stavebních jam, ploch zařízení

staveniště, přístupové cesty a komunikace, možnost 
odvodnění (i povrchového), oplocení stavby, provádění 
výkopů a zpětných zásypů včetně přístupu na jednotlivé 
etáže výkopu (zásypu).

Zhotovitel dokumentace zpracuje detailní požadavky na 
podrobný geotechnický průzkum určený pro zpracování 
DSP/ZDS (viz příloha č. 4 této kapitoly TKP-D).

Průzkumy a doprovodné studie (např. arch. studie) sou
visející s DÚR jsou dokladovány v samostatné části 
dokumentace, „Doprovodná dokumentace k DÚR“. 
Zpracovává se obvykle v omezeném počtu paré.

7.6.2.3 DÚR tunelových staveb obsahuje:

a) Písemná část:

aa) identifikační údaje, záborový elaborát včetně po
třeb pro ZS (plochy, příjezdy, přípojky, přeložky), 
požadavky na věcná břemena;

ab) zdůvodnění základní koncepce vedení trasy a tu
nelové stavby včetně variant;

ac) členění dokumentace na jednotlivé objekty, podob- 
jekty a provozní soubory;

ad) komplexní vyhodnocení geotechnického průzkumu 
s doporučením pro jednotlivé fáze projektování 
a realizace díla;

ae) popis stavebního řešení objektů a podobjektů 
včetně návrhu technologie výstavby;

af) popis technického vybavení tunelu včetně vazby 
na přilehlé úseky trasy - stanovení způsobu napá
jení, způsobu větrání, řízení dopravy a technického 
a dalšího vybavení tunelu (EPS atd.);

ag) definování počtu SOS skříní a požadavku na plo
chy v PTO a v prostorech určených pro řízení tu
nelu, zásahové plochy IZS, plochy pro odstavení 
porouchaných kamionů, plochu pro helioport;

ah) předběžný statický výpočet primárního a defini
tivního ostění tunelu;

ai) bezpečnostní dokumentace tunelu (ve smyslu pří
lohy č. 5 této kapitoly TKP-D), hodnocení rizik, 
závěry a doporučení plynoucí z doprovodných do
kumentací;

aj) soupis všech doprovodných dokumentací;

ak) koncepce organizace výstavby (včetně dopravních 
opatření, ploch ZS a příjezdů na stavbu, zdrojů 
energie, ochrany stavby proti povodním);

al) přehled průzkumů, které je nutno zpracovat pro 
další stupeň dokumentace;
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am) zajištění ochrany životního prostředí (včetně 
uložení rubaniny a likvidace vod apod.);

an) popis jednotlivých technických provozních sou
borů.

b) Statické výpočty:

ba) výpočty stability svahů stavebních jam, pažení 
stavebních jam apod.;

bb) zjednodušený výpočet průkazu dimenzí primár
ního a definitivního ostění pro předpokládaná za
tížení, resp. kombinace;

bc) výpočet sedání nadloží a šířky poklesové kotliny.

Poznámka: Dokumentace se vydává pouze v omezeném počtu paré, zpra
vidla 3x.

c) Výkresová část:

ca) přehledná situace M 1:2000;

cb) koordinační situace M 1:1000 (včetně zakreslení 
všech zón, hranice dočasných a trvalých záborů 
pozemků, hrany stavebních jam a předzářezů, 
ploch zařízení staveniště včetně příjezdových 
staveništních komunikací, trvalých příjezdových 
komunikací a nástupních ploch záchranných jed
notek, ploch pro odstavení porouchaných kamionů, 
plochy pro helioport, všech tras kabelů a trubních 
vedení (včetně provizorních pro ZS);

cc) vzorové příčné řezy M 1:100;

cd) podélné profily s geotechnickými údaji a techno
logií postupu výstavby M 1:500/500;

ce) charakteristické příčné řezy s geotechnickými 
údaji a se zakreslením objektů a ochranných zón 
M 1:200; příčné řezy s geotechnickými údaji 
v místě stavebních jam a předzářezů se zakresle
ním způsobu zajištění stability svahů/stěn stavební 
jámy a hranice záboru pozemků;

cf) výkresy ostatních stavebních objektů M 1:200;

cg) schéma technologie výstavby;

ch) schémata technického vybavení tunelů;

ci) architektonické výkresy portálů, větracích šachet 
a dalších povrchových objektů;

cj) vizualizace portálových úseků (zákresy do foto
grafií);

ck) geotechnický monitoring, návrh vzdálenosti mě- 
řických profilů, sledované veličiny;

cl) základní koordinační schéma technického vyba
vení tunelu.

d) Digitální dokumentace předaná objednateli:

da) písemná část v plném rozsahu bodů aa) až an) vy
tvořená přímým tiskem do souboru ve formátu 
PDF. Scanování příloh do souboru PDF je přípustné 
pouze v případě podkladů nebo textů získaných od 
jiných zdrojů, než je zpracovatel dokumentace, 
a nelze zajistit přímý tisk do souboru;

db) výkresová část v rozsahu bodů ca) až ce) a cl) v ote
vřené formě ve formátu DWG nebo DXF;

dc) statické výpočty v plném rozsahu bodů ba) až bc) 
vytvořené přímým tiskem do souboru ve formátu 
PDF. Scanování příloh do souboru PDF je přípustné 
pouze v případě, kdy program neumožňuje přímý 
tisk do souboru;

dd) veškerá ostatní dokumentace zpracovaná v rámci 
DÚR v uzavřeném formátu PDF (texty) nebo DWF 
(výkresy), pokud objednatel nepožaduje otevřenou 
formu dokumentace.

Poznámka: Měřítko výkresové dokumentace lze upravit tak, aby výkresy
byly komplexní, přehledné a zřetelné.

7.Ó.2.4 Rozsah DÚR tunelových staveb

a) Stavební část:

aa) vlastní technické řešení (situační výkres, podélný 
profil s příčnými řezy s geologií, vzorové příčné 
řezy, řešení portálů včetně arch. ztvárnění a osa
zení do terénu, primární a definitivní ostění, způsob 
zajištění vodonepropustnosti ostění, koncepce pro
vizorního a definitivního odvodnění tunelu včetně 
opatření pro úpravu vody, základní statické a stabi- 
litní výpočty, vytypování požárního nebezpečí);

ab) hodnocení geotechnických podmínek pro tunelo
vání včetně stanovení typu chování horninového 
prostředí;

ac) základní návrh technologie provádění včetně před
běžného statického výpočtu jednotlivých fází vý
stavby, nároky na GTP;

ad) stavební řešení jednotlivých provozně-technických 
objektů včetně architektonického ztvárnění a osa
zení do terénu;

ae) zpracování koncepce bezpečnostních stavebních 
úprav (nouzové zálivy a prostory pro otáčení, 
únikové a záchranné komunikace, průjezdné 
a průchozí propojení tunelových trub, příjezdové 
komunikace pro záchranné složky IZS včetně ná
stupních ploch);

af) stanovení rozsahu a provedení podzemních a nad
zemních technických objektů, zařízení pro odvod 
tepla a kouře;

ag) požární vodovod včetně zdroje vody;
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ah) možný střet zájmů (ložiska nerostů, chráněná lo
žisková území, ochranná pásma vodních zdrojů 
apod.);

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

aj) základní stanovení zóny ovlivnění, ve které se mo
hou projevit nepříznivé indukované účinky stavby, 
a prognóza velikosti těchto účinků;

ak) základní stanovení rozsahu trhacích prací a stano
vení zóny ohrožení seizmickými účinky;

al) inventarizace objektů v zóně ovlivnění a podél od- 
vozných tras těžké staveništní dopravy a základní 
stanovení odolnosti objektů zejména na deformační 
a seismické účinky (povrchové stavby všech druhů, 
podzemní stavby, inženýrské sítě povrchové i pod
zemní, prameny, studny, jiné jímací objekty, pří
padně jiné nemovitosti), závěry stavebně technic
kého průzkumu;

am) základní koncepce geotechnického monitoringu 
při stavbě tunelu včetně monitoringu objektů v zóně 
ovlivnění a podél odvozných tras a stanovení pří
padného dočasného záboru pozemků pro monito
rovací objekty;

an) možnost uložení rubaniny, případně způsob dalšího 
využití;

ao) postup a technologie výstavby ve vazbě na organi
zaci výstavby komunikace;

ap) stanovení principu ochrany proti účinkům blud
ných proudů.

b) Technické vybavení tunelu:

ba) řízení dopravy a technologie tunelu

- stanovení koncepce řízení dopravy a techno
logie v tunelu nebo soustavě tunelů (napří
klad oddělených pouze mostem) až po řešení 
nejbližších křižovatek, kde je možno odchýlit 
dopravu mimo tunel či úsek s tunely, včetně 
návrhu dispečerského systému řízení u jednot
livých tunelů, včetně společné řídicí ústředny 
(dispečinků) pro několik tunelů a dalších míst 
s možným dohledem,

- návrh dopravní signalizace a dopravního zna
čení,

- umístění zařízení pro kontrolu výšky vozidel,

- návrh způsobu měření dopravních dat (počet, 
velikost, rychlost, druh vozidla),

- vazba na nadřazený systém řízení dopravy,

- návrh způsobu identifikace dopravních ex
cesů,

- návrh organizačního začlenění tunelových sta
veb do dopravních systémů z hlediska řízení do
pravy, technologie a systému údržby s ohledem 
na jednotnost řešení a zachování architektury 
tunelových systémů dle TP 98 (bod 10.3.3),

- rozhodnutí o způsobu ovládání na úrovni GG, 
GT, GA, CT, CS a IT s přihlédnutím na co 
největší spolehlivost (omezení hardwarových 
komunikací mezi systémy),

- stanovení rozsahu řízených technických uzlů,

bb) osvětlení tunelu

- předběžný světelně technický návrh včetně 
akomodace s ohledem na způsob provozování 
tunelu,

- nouzové osvětlení, případně protipanikové 
osvětlení,

- „běžící“ osvětlení hrany chodníku umožňující 
navádění Účastníků provozu pro samoevakuaci 
k nejbližším propojkám nebo portálům,

bc) větrání tunelu

- stanovení koncepce větrání,

- předběžný výpočet potřebného množství vět
racího vzduchu,

- v případě nutnosti (v blízkosti obcí) provedení 
hlukové studie - dopracování, rozptylová studie 
- dopracování,

- odhad potřebného elektrického příkonu,

- v případě nutnosti návrh sacích nebo výdušných 
objektů,

- návrh měření fyzikálních veličin,

- měření směru a rychlosti proudění větru u obou 
portálů, měření barometrického tlaku a teplota 
u obou portálů,

bd) bezpečnostní systém

- SOS kabiny - situační umístění v tunelové 
troubě a u portálů tunelu,

- systém videodohledu - základní stanovení roz
sáhu rozmístění videokamer,

- koncepce využití videodohledu (měření 
rychlosti, počty vozidel apod.),

- požární zabezpečení - bezpečnostní řešení 
EPS včetně jejího umístění, zásobování 
elektrickou energií,
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- propojení na integrovaný záchranný systém, 
stabilní hasicí zařízení, požární vodovod,

- zdroje vody k požárním účelům,

- čerpací stanice požární vody,

- potřeba výstavby objektů požární ochrany 
(hasičské stanice, integrovaná výjezdová 
centra),

- spojovací a dorozumívací zařízení - ozvučovací
systém,

- zhodnocení předpokladů pro vybudování 
radiového spojení,

- stanovení účastníků spojení,

- telefonní spojení,

be) energetický systém

- zajištění dvou možných přívodů elektrické 
energie a blokové schéma koncepce napájení 
dle popisu a schémat napájení v TP 98 (bod 
11.5),

- vyhledání dvou nezávislých zdrojů napájení 
z veřejného rozvodu (napájení elektrickou 
energií ve stupni 1), popřípadě návrh dieselag- 
regátu,

- návrh trafostanice, rozvody VN, NN,

- stanovení rozsahu kabelových rozvodů a koor
dinace jejich tras,

- návrh záložních zdrojů el. energie (UPS),

- návrh zařízení (spotřebičů) napájených z UPS, 
z DA a nezálohovaných,

- energetická bilance (i zálohování),

- uzemnění a ochrana proti bludným proudům.

7.6.2.5 Položky soupisu prací a orientační 
stanovení stavebních nákladů

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

S ohledem na použití observační metody se soupis prací 
a odhad investičních nákladů provede pro členění sta
vebních objektů a podobjektů dle požadavků popsaných 
v bodě 7.4.

1.62.6 Vypracování expertního posouzení

Expertní posouzení zajišťuje objednatel. Expertní po
sudek doplněný stanoviskem zhotovitele dokumentace 
a rozhodnutím objednatele tvoří nedílnou součást čis
topisu DÚR.

7.Ó.2.7 Doprovodná dokumentace k DÚR

Soupis doprovodných dokumentací je definován 
v ZOP-D.

Doprovodná dokumentace zachycuje veškeré souvise
jící průzkumy zpracované v průběhu zpracování DÜR. 
Výsledky těchto průzkumů jsou zohledněny v technickém 
řešení. V doprovodné dokumentaci se dokladují veškeré 
rozhodující podklady, zápisy zjednání a vyjádření.

Doprovodná dokumentace se zpracovává obvykle v ome
zeném počtu paré, např. 6 ks.

Doprovodná dokumentace se čísluje samostatně novou 
číselnou řadou z římských čísel (DÚR).

Příklady doprovodné dokumentace:

I/DÚR Inventarizace objektů v zóně ovlivnění vč. 
protokolu o inventarizaci objektu.

II/DÚR Stavebně technický průzkum objektů a in
ženýrských sítí v zóně ovlivnění případně i v zóně 
sledování, základní fotodokumentace a základní 
výkresová dokumentace. Popis konstrukčního sys
tému objektu, hloubky podsklepení apod. Informace 
o instalovaných zařízeních a technologiích a jejich 
citlivosti na deformační nebo seizmické namáhání.

III/DÚR Předběžný inženýrsko-geologický prů
zkum - převážně na základě archivních podkladů 
s cílem stanovit chování horninového masívu. 
V oblasti portálů, resp. stavebních jam předzářezů 
a hloubených úseků tunelu je průzkum doplněný 
o geofyzikální metody a vrtný průzkum s cílem ur
čení geologických rozhraní pro návrh zajištění svahů 
stavebních jam.

IV/DÚR Průzkum stávajících inženýrských sítí 
a podzemních objektů - vodovodní řády a pří
pojky, kanalizační řády, plynovod, potrubní pošta, 
slaboproud - kabelové sítě i nadzemní sdělovací sítě, 
silnoproud - V VN, VN, NN, ostatní sítě v zemi (po
trubí, sdružené trasy, kabelovody a pod.).

V/DÚR Předběžné zhodnocení území z hlediska vý
skytu a ochrany archeologických památek.

VI/DÚR Protikorozní a radonový průzkum.

VII/DÚR Dendrologický průzkum - inventarizace 
zeleně.
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VIII/DÚR Studie určení lokalit pro PTO (včetně sta
vebního zaměření), pro ZS, pro případné výdechy 
nebo sání.

IX/DÚR Hlukové studie - zdroje hluku, hlukové cha
rakteristiky zdrojů, nejvyšší přípustné hladiny hluku, 
opatření k omezení hluku, výpočetní model hluku, 
výpočet hluku ve venkovním prostoru, srovnání 
výsledků výpočtu s limity (šíření hluku u portálu 
a výdechových objektů).

X/DÚR Bezpečnostní dokumentace

V rámci zpracování dokumentace k územnímu roz
hodnutí se zpracuje bezpečnostní dokumentace tunelu, 
zejména se stanoví rozsah stavebních úprav, technické 
vybavení a organizačně provozní opatření pro zajištění 
zejména požární bezpečnosti a analýza možných rizik. 
Jedná se především o zajištění bezpečného úniku osob, 
možnosti přístupu zasahujících jednotek IZS (vstupy pro 
záchranné týmy - zásahová cesta). Podrobnosti viz pří
loha č. 5 této kapitoly TKP-D.

XI/DÚR Arch. studie portálů tunelu, PTO, vnitř
ních prostor tunelové trouby

XII/DÚR Dokladová část - doklady z projednávání 
při zpracování DÚR.

7.6.3 Dokumentace pro stavební 
povolení (DSP)

7.6.3.1 Základními výchozími podklady pro
zpracování DSP tunelových staveb jsou:

a) schválená dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DÜR);

b) rozhodnutí o umístění stavby se stanovisky a po
žadavky účastníků územního řízení, které je nutno 
v DSP respektovat;

c) podrobný geotechnický průzkum;

d) dopravně-inženýrské údaje;

e) stavebně-technický průzkum, případně podrobná pas
portizace všech povrchových objektů a inženýrských 
sítí v zóně ovlivnění (sledování);

f) další průzkumy jsou specifikovány v ZOP-D (sta
vebně technický průzkum objektů v zóně ovlivnění, 
stanovení deformační odolnosti objektů v zóně ovliv
nění, stanovení seizmické odolnosti objektů, vstupní 
údaje pro projekt trhacích prací, hluková studie, roz
ptylová exhalační studie atd.);

g) závěry a doporučení z doprovodných dokumentací 
k DÜR a DSP.

Podklady, které zhotoviteli dokumentace zajistí a předá
objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

1.63.2 Základní požadavky na DSP jsou:

a) dosažení určených parametrů a požadavků stanove
ných v DÚR;

b) dodržení odsouhlasené koncepce DÚR, možnost 
drobných korekcí trasy zejména v příportálových 
úsecích s ohledem na přesný návrh zajištění staveb
ních jam a určení polohy portálu pro zahájení ražby 
(na základě zpřesněných informací);

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

d) zásady stavebního řešení a propracování technologie 
výstavby, stanovení stavebních opatření;

e) zohlednění určených parametrů a uživatelských po
žadavků podle zjištěného typu chování horninového 
prostředí;

f) respektování příslušných CSN, TP, VL, TKP staveb 
PK, OT SKP a SDS-PK;

g) splnění specifických požadavků objednatele defino
vaných v ZOP-D, v ZTKP-D.

7.6.3.3 DSP tunelových staveb obsahuje:

a) Písemná část:

aa) všeobecná část, identifikační údaje, členění stavby, 
vazby na okolní výstavbu;

ab) technická část

- vyhodnocení dosud provedených geotechnic- 
kých průzkumů, podrobný popis geotechnic- 
kých podmínek s ohledem na použitou tune- 
lovací metodu, rozdělení horninového masivu 
na kvazihomogenní celky včetně doporučených 
honot geotechnických parametrů;

- stanovení postupu-způsobu výstavby včetně ná
vrhu technologických tříd výrubu, očekávané 
hodnoty deformací primárního ostění pro jed
notlivé technologické třídy výrubu;

- návrh na úpravu vod, ochrana díla proti průva- 
lům vod i dešťových a zvodnělého materiálu, 
ochrana díla při povodních;

ac) koncepce vedení vod v tunelu a před portály (ka
nalizace, tunelové drenáže, odvodnění vozovky, 
stanovení kapacity s ohledem na údržbu a požární 
zásah apod.);

ad) ochrana proti vnějším vlivům (bludné proudy, agre
sivita prostředí);

ae) písemnosti jednotlivých stavebních objektů a pro
vozních souborů;
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af) protokol o stanovení prostředí;

ag) komplexní geotechnický monitoring včetně popisu 
varovných stavů a kritérií pro zvýšení nebo snížení 
četností měření v závislosti na vývoji sledované 
veličiny v čase;

ah) staveniště a provádění výstavby, nároky na zku
šební provoz, přehled budoucích provozovatelů 
a uživatelů, nároky na výcvik budoucích pracov
níků;

ai) přehledné tabulky hlavních prací;

aj) popis objektové skladby s ohledem na možnost 
použití observační metody;

ak) bezpečnostní dokumentace - viz příl. 5 této kap. 
TKP-D;

al) soupis všech doprovodných dokumentací.

b) Statické výpočty:

ba) posouzení stability zajištění stavebních jam (stabi
lita svahů, pažících konstrukcí apod.);

bb) průkaz dimenzí primárního ostění jednotlivých 
technologických tříd výrubu;

bc) průkaz dimenzí definitivního ostění ražených 
úseků tunelu dle požadavků uvedených v 7.2.2;

bd) průkaz dimenzí ostění hloubených úseků tunelu.

c) Výkresová část:

ca) celková situace M 1:5000;

cb) koordinační situace M 1:500 s označením staveb
ních objektů a provozních souborů, včetně zakres
lení zóny poklesů, ovlivnění a sledování, vedení 
inženýrských sítí (včetně provizorních);

cc) koordinační situace v místě portálů M 1:200 se 
zakreslením tras kabelovodů, kanalizací a drenáží, 
jímek, nádrží, PTO, rozsahu stavebních jam, zpět
ných zásypů apod.;

cd) vzorové příčné řezy M 1:50 všech typů ostění 
(standartní profil s patkami, spodní klenbou nebo 
deskou, s výklenky SOS, hydrantů, čištění drenáže, 
průchodkami a průjezdnými propojkami, v místě 
jedno a oboustranných zálivů apod.) se znázor
něním geometrických vztahů mezi průjezdným 
průřezem a konstrukcí ostění, technologickým 
vybavením tunelu apod.;

ce) charakteristické řezy s geotechnickými údaji 
včetně rozsahu poklesové zóny a zakreslením ob
jektů a sítí v nadloží M 1:200;

cf) podélné profily s geotechnickými údaji a prognó
zou rozdělení raženého úseku tunelu na techno

logické třídy výrubu M 1:500/500 (M 1:200/200 
v zastavěném území);

cg) výkres technologických tříd výrubu (délka záběru, 
členění plochy výrubu, schéma kotvení pro jed
notlivé dílčí výruby, vzdálenost kotvení od čelby, 
skladba primárního ostění, typy a délky kotev 
a sítí, dimenze výztužných rámů, maximální od
stupy čeleb dílčích výrubů, opatření prováděná 
v předstihu před ražbou atd.) včetně tabulky vý
kazu materiálu pro jednotlivé technologické třídy 
výrubu na 1 záběr aim tunelu;

ch) návrh způsobu izolací a drenáží včetně návrhu 
úpravy a odvedení drenážních vod;

ci) výkresy požární ochrany, situace dojezdů k požár
nímu zásahu;

cj) výkresy jednotlivých stavebních objektů a provoz
ních souborů;

ck) koordinační a technologické schéma vybavení tu
nelu;

cl) situace POV včetně doporučeného rozsahu a vy
bavení ZS (rozmístění objektů, dílen, šaten, jímek 
apod.);

cm) výkresy stavebních jam a povrchových objektů 
(situace, příčné řezy) včetně zaištění odvodnění, 
olocení a zakreslením na hranici záborů po
zemků;

cn) situaci pomocných úprav, přípomocí, záborů pro 
provádění GTM v celé oblasti vlastního tunelu 
a příportálových zářezů.

Poznámka: Měřítko výkresové dokumentace lze upravit tak, aby výkresy
byly komplexní, přehledné a zřetelné.

d) Digitální dokumentace předaná objednateli (vybra
nému zhotoviteli díla):

da) písemná část v plném rozsahu bodů aa) až al) vy
tvořená přímým tiskem do souboru ve formátu 
PDF. Scanování příloh do souboru PDF je přípustné 
pouze v případě podkladů nebo textů získaných od 
jiných zdrojů, než je zpracovatel dokumentace, 
a nelze zajistit přímý tisk do souboru;

db) výkresová část v rozsahu bodů ca) až cd), cg) a ck) 
až cn) v otevřené formě ve formátu DWG nebo 
DXF;

dc) statické výpočty v plném rozsahu bodů ba) až bd) 
vytvořená přímým tiskem do souboru ve formátu 
PDF. Scanování příloh do souboru PDF je přípustné 
pouze v případě, kdy program neumožňuje přímý 
tisk do souboru;

dd) veškerá ostatní dokumentace zpracovaná v rámci 
DSP v uzavřeném formátu PDF (texty) nebo DWF 
(výkresy), pokud objednatel nepožaduje otevřenou 
formu dokumentace.
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1.63A Rozsah DSP tunelových staveb

a) Stavební část:

aa) zhodnocení geotechnických podmínek stavby tu
nelu včetně stanovení všech rizik spojených s re
alizací stavby, stanovení chování systému výrubu 
a vyztužení včetně pozorování s definovanými 
požadavky územního rozhodnutí;

ab) konstrukce tunelu včetně vybavení, odvodnění, 
vnějších drenáží a konstrukcí a ochrany proti blud
ným proudům;

ac) větrání a odvodnění při výstavbě (včetně ploch ZS, 
likvidace nebo úpravy vod);

ad) komunikace, chodníky, dopravní značení včetně 
konstrukcí pro ně;

ae) požární příjezdové komunikace, zásahové plochy 
u portálů;

af) technologie provádění

- stanovení rozhodujících technologií provádění 
tunelu včetně statického výpočtu na základě 
geotechnických podkladů,

- stanovení rozsahu (prognóza) použití jednotli
vých technologických tříd výrubu,

- stanovení mezních hodnot přetváření, defor
mačních změn včetně prognózy časového prů
běhu,

- velikost technologicky a geologicky podmíně
ného nadvýrubu, rychlost postupu ražby;

ag) návrh opatření k ochraně dotčených práv právnic
kých a fyzických osob;

ah) upřesnění zóny ovlivnění, zóny sledování a zóny 
poklesů;

ai) stanovení velikosti indukovaných účinků;

aj) podrobná inventarizace objektů v zóně ovliv
nění;

ak) stanovení odolnosti objektů v zóně ovlivnění;

al) dokumentace technických opatření k zajištění bez
pečnosti ohrožených povrchových objektů zjiště
ných i v rámci pasportizace;

am) zajištění požární vody a vody pro čištění tunelů;

an) návrh podmínek provozu a údržby tunelu s dopa
dem na nutnou kvalitu stavebních materiálů tu
nelu;

ao) podrobný návrh tvarového, konstrukčního a barev
ného řešení vnitřních povrchů tunelů a vlastních 
portálů.

b) Technické vybavení tunelu:

ba) řízení dopravy a technologie tunelu

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

- stavební řešení pro vyhodnocování dopravních 
parametrů a případnou kontrolu výšky vozi
del,

- stanovení konfigurace ŘS, návrh základních 
modulů řízení,

- stanovení dispečerského pracoviště,

- stanovení verbálních parametrů řízení,

- verbální popis způsobů řízení;

bb) osvětlení

- světelnětechnický návrh (včetně nouzového 
a náhradního osvětlení),

- stanovení elektrického příkonu,

- stanovení hlavních a podružných rozvaděčů;

bc) větrání tunelu

- stanovení umístění jednotlivých ventilátorů,

- stanovení vzduchotechnických kanálů a staveb
ních řešení sacích nebo výdušných objektů,

- stanovení umístění jednotlivých zařízení pro 
měření fyzikálních veličin;

bd) bezpečnostní systém

- dopracování bezpečnostního systému ve vazbě 
na konfiguraci řídícího systému,

- SOS skříně,

- spojovací a dorozumívací zařízení

- bezdrátové spojení s jedoucími vozidly,

- bezdrátové spojení s IZS (Policie ČR, HZS, 
lékař),

- stanovení konfigurace zařízení,

- stanovení frekvenčních pásem jednotlivých 
abonentů,

- stanovení způsobů vykrytí zastíněných pá
sem,
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- stanovení řešení pro zvolenou variantu,

- ozvučovací systém;

- požární zabezpečení - stanovení konfigurace
prostředků EPS,

- dořešení vazby na integrovaný záchranný 
systém dle závěrů připomínek k DÜR,

- dopracování nezávislých přejezdů a zásaho
vých ploch,

- stanovení zdrojů požární vody,

- čerpací stanice požární vody;

- systém videodohledu - stanovení konfigurace
videosystému,

- umístění jednotlivých videokamer a video- 
ústředny a jejich napojení na ŘS;

be) energetický systém

- stanovení příkonů el. energie (energetická bi
lance),

- stanovení sestavy rozvoden VN,

- stanovení počtu a výkonů jednotlivých traf,

- propojení rozvoden NN,

- stanovení velikosti UPS (energetická bilance),

- stanovení zdroje zálohového napětí;

bf) způsob uzemnění

- stanovení místa a způsobu uzemnění,

- stanovení způsobu ochrany proti bludným prou
dům.

7.6.3.5 Položky soupisu prací a odhad stavebních 
nákladů

Soupis prací a odhad nákladů se v DSP provádí v pří
padě, že objednatel tento požadavek zahrne do ZOP-D. 
Oceněný soupis prací se zpracuje na základě soupisu 
prací podle OTSKP SKP. Podrobnost oceněného soupisu 
prací je určena objednatelem počtem míst číselného kódu 
položek OTSKP atd.

Stanovení rozsahu souhrnných položek soupisu prací 
určuje potřebnou podrobnost dokumentace.

7.6.3.6 Vypracování expertního posouzení

Expertní posouzení zajišťuje objednatel. Expertní po
sudek doplněný stanoviskem zhotovitele dokumentace

a rozhodnutím objednatele tvoří nedílnou součást čis
topisu DSP.

7.6.3.7 Doprovodná dokumentace k DSP

Soupis doprovodných dokumentací je definován ve 
smluvním vztahu (ZOP-D příloha A).

Doprovodná dokumentace zachycuje veškeré související 
průzkumy, které jsou zpracovány v průběhu zpracování 
DSP. Slouží jak pro vlastní zpracování DSP, tak i pro 
přípravu stavby a vydání stavebního povolení.

Současně jsou doprovodné dokumentace využívány i pro 
další stupeň dokumentace pro ZDS, realizační doku
mentaci stavby (RDS), ale také pro vlastní vedení stavby 
(pasportizace, kamerové prohlídky atd.). Tato dokumen
tace je vydávána v omezeném počtu paré, např. 6 ks. 
Doprovodné dokumentace se číslují samostatně číselnou 
řadou z římských čísel.

Příklady doprovodné dokumentace:

I/DSP Zaměření stávajících objektů a inženýrských 
sítí: vnější znaky inženýrských sítí, vnější povrchová 
hrana objektů, vstupy do objektů a obchodů, linie 
chodníků.

II/DSP Doplňující geotechnický průzkum včetně in- 
ženýrsko-geologických poměrů řešení hydrogeologické 
charakteristiky, základní údaje o zeminách, horninách, 
zatřídění do technologických tříd NRTM atd.

III/DSP Podrobná pasportizace v zóně ovlivnění (po
jednotlivých objektech) v zóně ovlivnění. Předmětem 
je podrobná pasportizace technického stavu všech 
objektů v zóně ovlivnění. Jedná se o prokazatelné 
podrobné zjištění a dokladování technického stavu 
objektů existujícího před zahájením stavby.

IV/DSP Kamerové prohlídky. Na základě požadavku 
správce stokové sítě musí být provedeny kamerové 
prohlídky všech stok v dotčeném území (zóna sle
dování) a jejich stav dokladován protokolárně (jak 
dešťových, tak i splaškových).

V/DSP Dokumentace pro vodoprávní řízení - pro
jednání možnosti odběru podzemní vody, případně 
povrchové vody se správcem toku.

VI/DSP Aktualizovaná rozptylová studie z DÚR

VII/DSP Aktualizovaná hluková studie z DÜR

VIII/DSP Základní korozní průzkum: horninové 
prostředí, podzemní vody a plyny, bludné proudy 
apod.

IX/DSP Dokladová část: doklady z projednávání při 
zpracování DSP.
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- Průvodní zpráva,

- Organizace monitoringu,

- Varovné stavy,

- Technická část (situace bodů GTM, schéma osa
zení konvergenčních bodů a ostatních měření, plo
chy záborů pro GTM včetně příjezdů).

Poznámka: Součástí DSP je zadávací dokumentace (podklady pro zadání) 
geotechnického minitoringu (viz příloha č. 1 této kapitoly TKP-D).

XI/DSP Zásady provozního řádu

- popis a funkce TVT,

- dispečerské pracoviště,

- návrh dopravního a provozního řádu,

- údržba stavebních konstrukcí včetně soupisu nut
ných mechanismů pro údržbu tunelu,

- dopravní stavy, provoz tunelu včetně stanovení 
objízdných tras při uzavření tunelu,

- koncepce zásahu IZS.

XII/DSP Vstupní údaje pro projekt trhacích prací
včetně negativních dopadů na okolní zástavbu.

XIII/DSP Plán opatření pro případy havarijního 
zhoršení jakosti vod a při povodních (jak pro ZS, 
tak i pro vlastní stavbu).

XIV/DSP Požárně bezpečnostní řešení stavby (bez
pečnostní dokumentace)

Dokumentace je zpracována ve smyslu oddílu 1 vy
hlášky MMR č. 137/98 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 
Sb., § 41, odst. 2 a 3.

Rozsah požárního zabezpečení tunelu má zejména 
zajistit možnost úniku osob (před příjezdem zá
chranných jednotek - samoevakuace) a umožnit 
bezpečný zásah složek IZS včetně umožnění pří
stupu a použití technických prostředků těchto jedno
tek. Dokumentace je zpracována ve smyslu zákona 
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozděj
ších předpisů.

Podrobnosti viz příloha č. 5 této kapitoly TKP-D.

Dokumentace slouží také jako podklad pro zpraco
vání realizační dokumentace budoucího programo
vého vybavení řídícího systému a pro vypracování 
provozní dokumentace stavby.

Dokumentaci zpracovává specialista hasič, autorizo
vaný inženýr pro požární bezpečnost.

Poznámka: Textová část DSP má přihlédnout ke snadnějšímu zpracování 
následujícího stupně dokumentace (ZDS), ve kterém se nezpracovává 
technická zpráva. Z tohoto důvodu je vhodné co nejvíce informací uvést

ve výkresové části. Pro každý stavební objekt (podobjekt) či provozní sou
bor má vzniknout samostatná příloha.

7.6.4 Zadávací dokumentace komplexního 
geotechnického monitoringu (GTM)

Pro objednatele stavby vykonává monitoring vůči zho
toviteli stavby nezávislá odborná inženýrská organizace 
z oboru geotechniky, podzemních a dopravních staveb, 
určená na základě výběrového řízení. Svoji pracovní 
činnost vykonává po celou dobu realizace stavby až do 
kolaudačního řízení, a to včetně vypořádání vad a ne
dodělků případně i po uvedení do provozu do ustálení 
poměrů (posunů, stabilizace úrovně hladiny podzemní 
vody apod.).

Zadávací dokumentaci GTM zpravidla zpracovává zpra
covatel ZDS nebo DSP.

7.6.4.1 Výchozí podklady pro ZD GTM:

a) dokumentace pro územní rozhodnutí;

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

c) stavební povolení a podmínky SP.

7.6.4.2 Základní požadavky na ZD GTM jsou:

a) racionalizace celého postupu výstavby; stanovení zá
kladních mezí přípustného chování podzemní kon
strukce;

b) stanovení rozsahu měření a sledování vedoucích 
k optimalizaci navržené konstrukce ostění (primární 
a definitivní ostění) a následně také ke zhospodárnění 
stavby, stanovení kritérií pro zvýšení nebo snížení 
četnosti měření v závislosti na vývoji sledované ve
ličiny v čase;

c) zajištění mechanismu řízení kvality při realizaci tu
nelového díla;

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

e) vypracování návrhu observačního měření, kterým se 
sledují vybrané parametry chování konstrukcí z hle
diska dosažení limitních hodnot či jejich trendů;

f) definování předávání výsledků měření, jejich oka
mžité využití a zejména práva a povinnosti jednot
livých účastníků výstavby k využití získaných vý
sledků;

g) metodika komplexního vyhodnocení výsledků ge
otechnického monitoringu a jeho interpretace při 
realizaci stavby. Sledování vzájemných vztahů mezi 
jednotlivými sledovanými veličinami (deformace po
vrchu, deformace výrubu, inklinometrická a exten- 
zometrická měření, množství srážek, množství vody
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v tunelu, množství přiváděné technologické vody, 
deformace stěn na portálech, velikost síly v kotvách 
apod.).

1.6 A3 Obsah zadávací dokumentace GTM:

a) technická zpráva (včetně popisu technologických tříd 
výrubu);

b) popis všech technologií výstavby, postup výstavby;

c) požadavky na GTM po skončení výstavby tunelu.

7.Ó.4.4 Rozsah zadávací dokumentace GTM:

a) návrh systematické kontroly a dohledu; geologické 
a geotechnické sledování čelby a stavebních jam;

b) plánování, předvídání a organizování; zajištění pod
kladů pro observační metodu řízení stavby, charak
teristika varovných stavů;

c) návrh způsobu dokumentace všech změn a naří
zení;

d) návrh kontrolního měření (zejména pro NRTM)

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

- měření deformací v obou příportálových předzá- 
řezech (stavebních jam hloubených tunelů),

- zjišťování deformace primárního ostění výrubu, 
měření relativních a absolutních posunů,

- měření napětí na kontaktu hornina-primární 
ostění,

- měření změn v horninovém masivu (extenzomet- 
rická měření),

- kontrolní seizmické měření účinků trhacích 
prací,

- operativní vyhodnocení, zpracování výsledků,

- kontrolní GT monitoring v zóně ovlivnění a v zóně 
sledování pro objektivní zjištění indukovaných 
účinků stavby tunelu (dokumentace, realizace, vy
hodnocení, zpracování výsledků),

- měření přetvoření v trvalém ostění tunelu,

e) stanovení rozsahu GTM v době provozování tunelu;

f) měření skutečného tvaru výrubu primárního ostění, 
trvalého ostění;

g) hydrogeologická měření;

h) zaměření průjezdního prostoru před uvedením do 
provozu.

Poznámka: Rozsah a četnost požadovaných měření určí zpracovatel doku
mentace na základě konkrétních geotechnických podmínek, rozměrů díla 
a zvolené tunelovací metody. Výsledky GTM musí poskytnout dostatek 
podkladů pro zpracování RDS a bezpečnou a ekonomickou realizaci díla.

7.6.5 Zadávací dokumentace stavby

Podklady, požadavky, členění, obsah a rozsah ZDS sta
noví SDS PK a TKP-D kap. 1.

7.6.5.1 Výchozí podklady pro zpracování
projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPD):

a) schválená dokumentace pro stavební povolení včetně 
schválené dokumentace GT monitoringu;

b) stavební povolení a jeho podmínky (vč. požadavků 
HZS, PCR);

c) ZOP-D, ZTKP-D (pokud jsou zpracovány objedna
telem);

d) případné dodatečné průzkumy, zaměření zajištěná 
objednatelem (závěry doprovodné dokumentace) 
a další požadavky a podklady objednatele uvedené 
v ZOP-D.

7.6.5.2 Základní požadavky na PDPS jsou:

a) zhotovitel PDPS doplní dokumentaci DSP podle pod
mínek stavebního povolení;

b) zhotovitel PDPS výkresovou část DSP doplní o po
drobnosti, které umožňují jednoznačně sestavit soupis 
prací (SP) podle OTSKP, rozšířené zejména o všechny 
možnosti technického a technologického řešení;

c) zhotovitel dokumentace vypracuje PDPS tak, aby 
podle ní bylo možné jednoznačné provedení zhoto- 
vovacích prací včetně řešení havarijních situací;

d) zhotovitel dokumentace vypracuje doprovodnou do
kumentaci k PDPS, která obsahuje převážně písemné 
dokumenty (např. zdůvodnění, doklady apod.) určené 
pouze objednateli ZDS/PDPS;

e) PDPS musí být zpracována tak, aby byla v souladu 
se soupisem prací;

f) ZDS/PDPS definuje též rizika (geotechnická, tech
nologická apod.) a jejich rozdělení mezi zhotovitele 
a objednatele a s tím související práva a povinnosti;

g) svazky výkresů PDPS, do nichž jsou výkresy sdru
žovány, musí respektovat členění stavby na podob- 
jekty a provozní soubory podle DSP (viz kapitola 1 
TKP-D).

Poznámka: Jestliže zhotovitel PDPS navrhne práce nebo dodávku, pro kte
rou nejsou v TKP odpovídající podmínky, musí pro ně vypracovat ZTKP
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(jako samostatnou část ZDS), v souladu s metodikou uvedenou v TKP,
kapitola 1, příloha č. 8.

7.6.5.3 Stanovení technologických tříd pro ražbu

Na základě podrobného geotechnického průzkumu je 
horninové prostředí v trase budoucího díla rozděleno 
podle chování horninového prostředí na geotechnické 
typy a subtypy. Podle zvolené metodiky vyhodnocení ge- 
otechnických poměrů se části budoucí trasy díla rozčlení 
na kvazihomogenní celky, které jsou jedním z podkladů 
pro zařazení příslušného úseku tunelu do jednotlivých 
technologických tříd výrubu (viz OTSKP, které určí zá
sadní vystrojovací prostředky primárního ostění a jejich 
dimenze). Nedílnou součástí PDPS je komplexní statický 
výpočet celého díla včetně příportálových zářezů a vlast
ních provizorních a definitivních portálů.

7.6.5.4 Obsah PDPS tunelových staveb 

Dokumentace je členěna na:

- koordinační část (koordinační situace),

- stavební objekty a podobjekty včetně ochrany proti 
bludným proudům,

- členění na podobjekty musí být zpracováno v ná
vaznosti na předpokládaný harmonogram výstavby 
a umožňovat tak během realizace průběžné sledování 
investičních nákladů,

- provozní soubory,

- statické a stabilitní výpočty,

- doprovodná dokumentace.

a) Výkresová část stavebních objektů

aa) výkresy řešení stavebních jam včetně odvodnění, 
oplocení, objízdných komunikací za hranou jámy, 
hranice záboru pozemků a s vyznačením hranice, 
za kterou nelze povrch přitěžovat vytěženým nebo 
uskladněným materiálem, dopravou apod.;

ab) podélný profil s podrobnými geotechnickými údaji 
M 1:500/500 (v zastavěném území M 1:200/200), 
směrovým a výškovým vedením trasy, vyznačením 
typů konstrukce ostění (rozsah se spodní klenbou, 
výklenky, zálivy apod.) a situováním tunelových 
propojek;

ac) příčné řezy s geologií M 1:100 v rozsahu zóny sle
dování se zobrazením rozsahu poklesové kotliny, 
staveb, objektů a inženýrských sítí v nadloží ovliv
něném výstavbou (i pravděpodobně);

ad) vzorové příčné řezy M 1:50;

ae) příčné řezy atypických profilů tunelu;

af) technologické třídy výrubu;

ag) vytyčovací schéma a souřadnice základních bodů, 
vytyčovací výkresy stavebních jam, os tunelů a pří
padně osy hlavní trasy s uvedením hlavních bodů 
trasy ve staničení i 3D souřadnicích lokálního nebo 
globálního souřadného systému;

ah) pravidla pro výpočet kubatur. Hranice technolo
gicky a geologicky podmíněných nadvýrubů pro 
jednotlivé technologické třídy výrubu a případně 
dílčí výruby;

ai) detailní koordinační situace příportálových úseků 
se znázorněním všech stavebních a provozních 
souborů, zejména s ohledem na směrové a výškové 
vedení inženýrských sítí (koordinace kabelových 
tras, trubních vedení, podzemních objektů, jímek 
a nádrží apod.).

Poznámka: Měřítko výkresové dokumentace lze upravit tak, aby výkresy 
byly komplexní, přehledné a zřetelné.

b) Statické výpočty

Statický výpočet je vypracován pro definitivní 
stav i jednotlivé stavební fáze. Je nedílnou soušástí 
PDPS, aby zhotovitel mohl posoudit obor platnosti 
navržených řešení a rizika/nejistoty z toho vyplýva
jící. Stanovuje mezní hodnoty deformačních změn 
včetně jejich předpokládaného časového průběhu. 
Zohledňuje rozsah použití jednotlivých technologic
kých postupů, rychlost ražby apod. Jsou zohledněny 
výsledky podrobné pasportizace objektů a inže
nýrských sítí v zóně ovlivnění. Statický výpočet se 
v tištěné formě nedokladuje, dokladuje se v digitální 
formě ve formátu pdf. Písemná forma je uložena 
u zhotovitele PDPS a objednatele.

Tato část obsahuje:

ba) statické a stabilitní výpočty stavebních jam;

bb) statické výpočty primárního ostění pro jednotlivé 
technologické třídy výrubu, kritické průřezy z hle
diska objektů a inženýrských sítí v nadloží apod.;

bc) statické výpočty definitivního ostění ražených 
úseků tunelu pro jednotlivé typy konstrukcí. 
Stanoví prognózu vyztužených a nevyztužených 
úseků tunelu. Stanoví předpokládané množství 
výztuže ostění pomocí ukazatele kg/m3 betonu 
ostění.

bd) statické výpočty ostění hloubených úseků tunelu;

be) další statické posudky dle místních poměrů a po
třeb dokumentace (posouzení objektů v zóně po
klesů, stability sesuvných území apod.);

bf) pro potřeby vyhodnocení GTM jsou stanoveny 
limitní hodnoty a příslušné trendy.

c) Technické vybavení tunelů

ca) přesná specifikace parametrů jednotlivých strojů 
a zařízení včetně upřesněné energetické bilance;
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cb) rozpracování požadavků na jednotný způsob řešení 
algoritmů řízení dopravních systémů a technologic
kých procesů včetně přilehlých částí komunikace 
(až do nejbližších odbočných křižovatek);

cc) detailní rozsah řízené technologie a dopravy;

cd) počet a rozmístění ventilátorů včetně množství 
vzduchu;

ce) pomocná zařízení pro vzduchotechniku (klapky, 
pohony hydraulických čerpadel atd.);

cf) počty svítidel, jejich rozdělení do skupin, poža
davky na způsob ovládání skupin;

cg) upřesnění počtu SOS skříní a jejich vybavení;

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

ci) přesná konfigurace ŘS s ohledem na kategoriii 
tunelu a z ní vyplývajících požadavků, požadavky 
na komunikační kanály mezi všemi uživateli, vy
bavení dispečerského pracoviště, způsob distribuce 
řídících úloh, základní algoritmy řízení pro vytvo
ření software pro dopravní systém a software pro 
technologii, počet a typ vstupů a výstupů v jednot
livých lokalitách, základní stavy a scénáře a sou
vislosti mezi řízením dopravy a technologie;

cj) požadavky na čidla fyzikálních veličin a jejich po
čet;

ck) požadavky na senzory a jejich počet;

cl) dopravní značení a signalizace - počet proměn
ných a prosvětlených značek jejich napojení a prin
cip činnosti a způsob připojení na ŘS;

cm) specifikace a rozmístění bezpečnostních zna
ček;

cn) konečné řešení napájení dle schválené DSP s re
spektováním TP 98 - typová schémata zapojení 
elektrické energie, sestava rozvoden VN a NN 
a způsob kompenzace účiníku, počet podružných 
rozvoden, počet a výkon zdrojů UPS, počet a vý
kon dieselagregátů, počet a výkon traf;

co) uzemnění - počet a umístění uzemňovacích míst 
včetně návrhu řešení ochrany proti bludným prou
dům pro nejméně příznivý stav po budoucím mě
ření skutečného stavu bludných proudů;

cp) konfigurace EPS, počty čidel, principy činnosti;

cq) konfigurace EZS, počty čidel, principy ochrany 
objektů před vnikem nepovolaných osob;

cr) konfigurace, počty a specifikace zařízení měření 
dopravních dat, dopravních přestupků, popřípadě 
vážení vozidel za jízdy (je-li požadováno P ČR), 
principy a činnosti;

cs) konfigurace ozvučovacího zařízení, přesný po
čet a rozmístění reproduktorů dle zvukové studie 
v rámci zajištění slyšitelnosti a srozumitelnosti, 
principy a činnosti, texty hlášení v českém, ang
lickém a německém jazyce;

ct) konfigurace měření výšky vozidel, principy a čin
nosti;

cu) princip bezdrátového spojení, počet abonentů, je
jich frekvenční pásma, řešení v souvislost s umož
něním vstupu signálu mobilních operátorů do tu
nelových trub;

cv) velikost požárního vodovodu, počet hydrantů, ve
likost čerpadel, objem a situování požární nádrže 
nebo požadavky na zdroj požární vody.

d) Geotechnické hodnocení zájmového území

PDPS uvádí interpretované výsledky všech prove
dených průzkumných prací. Hodnocení je prove
deno s ohledem na předpokládané použití konkrétní 
tunelovací metody a technologické postupy prací 
(způsob rozpojování, použití kotev a svorníků, na- 
kypření vytěženého materiálu, předpokládané defor
mace výrubu v jednotlivých technologických třídách 
výrubu, stabilita čelby a líce výrubu, sklony vrstev, 
rozpukání a stabilita masivu apod.). Vlastní výsledky 
průzkumných prací musí být uchazečům k dispozici 
k nahlédnutí u zadavatele. Po vyhodnocení výsledků 
výběrového řízení musí být veškerá geotechnická 
dokumentace k dispozici vybranému zhotoviteli 
stavby.

e) Digitální dokumentace předaná objednateli (vybra
nému zhotoviteli díla):

ea) textová část v plném rozsahu vytvořená přímým tis
kem do souboru ve formátu PDF. Scanování příloh 
do souboru PDF je přípustné pouze v případě pod
kladů nebo textů získaných od jiných zdrojů, než je 
zpracovatel dokumentace, a nelze zajistit přímý tisk 
do souboru;

eb) výkresová část stavebních objektů v rozsahu bodů 
aa) až ag) v otevřené formě ve formátu DWG nebo 
DXF;

ec) technické vybavení v plném rozsahu vytvořená pří
mým tiskem do souboru ve formátu PDF nebo DWF. 
Scanování příloh do souboru PDF je přípustné pouze 
v případě, kdy program neumožňuje přímý tisk do 
souboru;

ed) statické výpočty v plném rozsahu vytvořená přímým 
tiskem do souboru ve formátu PDF. Scanování příloh 
do souboru PDF je přípustné pouze v případě, kdy 
program neumožňuje přímý tisk do souboru;

ef) geotechnické hodnocení v plném rozsahu vytvo
řená přímým tiskem do souboru ve formátu PDF. 
Scanování příloh do souboru PDF je přípustné pouze
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v případě, kdy program neumožňuje přímý tisk do 
souboru;

eg) veškerá ostatní dokumentace zpracovaná v rámci 
PDPS v uzavřeném formátu PDF (texty) nebo DWF 
(výkresy), pokud objednatel nepožaduje otevřenou 
formu dokumentace.

f) Jednoznačné požadavky na stavební připravenost

Rozměry a počet kabelových komor a šachet, poža
davky na niky v ostění tunelu, požadavky na kabelo- 
vody, počet a velikost chrániček, průchodů (přecho- 
dek).

g) Koordinační část

ga) rozmístění technologie v PTO;

gb) základní přehledné koordinační výkresy (sché
mata).

7.6.5.5 Soupis prací

Zhotovitel ZDS/PDPS sestaví jako samostatnou část 
ZDS soupis prací podle „Oborového třídníku staveb
ních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací“ 
(dále OTSKP). Cílem je poskytnout takové informace 
o druhu a rozsahu požadovaných prací a služeb, které 
umožní účastníkům zadávacího řízení (uchazečům) 
účelně a přesně vypracovat svou cenovou nabídku. 
Soupis prací má pro každý podobjekt a provozní soubor 
samostatnou složku.

Popisovník prací umožňuje, při dodržení metodiky 
třídění, zařadit další potřebné práce a dále zařadit do 
soupisu prací práce zcela individuální, které nejsou v po- 
pisovníku obsaženy.

Požadovanou podrobnost vyjádřenou počtem míst čísel
ného kódu OTSKP určí objednatel v ZOP-D. V případě 
požadavku vypracuje zhotovitel dokumentace jedno oce
něné paré pro objednatele.

Pokud není v popisovníku specifikováno, uchazeč na
vrhne nejvhodnější způsob provedení pomocných prací 
staveb, při dodržení metodiky třídění, zařadit další po
třebné práce a dále zařadit do soupisu prací práce zcela 
individuální, které nejsou v popisovníku obsaženy.

Pokud nebylo v popisovníku specifikováno, uchazeč na
vrhne nejvhodnější způsob provedení pomocných prací, 
rozsah zařízení staveniště i staveništního vybavení, vy
pracuje jejich specifikaci (případně dokumentaci) a pro
vede jejich ocenění. Příslušná specifikace a ocenění se 
přiloží k oceněnému soupisu prací.

Kóty a meze jsou dány přílohou č. 3/2, části I „Popisovník 
prací a staveb pozemních komunikací“ OTSKP.

Pro vypracování soupisu prací musí být v PDPS stano
veno zejména:

a) technologicky a geologicky nutné zvětšení výrubu 
(technologický a geologický nadvýrub);

b) minimální tloušťka primárního ostění;

c) předpokládané hodnoty deformace výrubu a doporu
čené nadvýšení profilu nutné pro vyrovnání očekáva
ných deformací;

d) pravidla pro způsob úhrady materiálů a prací spoje
ných s nedosaženými, nebo překročenými stanove
nými deformacemi výrubu;

e) minimální a maximální tloušťka definitivního ostění 
včetně procenta vyztužení (ukazatel kg/m3 ostění);

f) přípustné tolerance pro všechny druhy ostění (nepře- 
kročitelný líc definitivního ostění).

Jednoznačně se stanoví technologické třídy výrubu 
a provede se prognóza rozdělení technologických tříd 
výrubu v ražených úsecích tunelu.

g) předpokládaný rozsah vyztužených a nevyztužených 
úseků definitivního ostění tunelu;

h) opatření pro zajištění požadované požární bezpeč
nosti za provozu (požární odolnost jednotlivých kon
strukcí a ucpávek);

i) pro technické vybavení dodávky včetně montáže 
v položce toho kterého dodávaného zařízení. Zvlášť 
pak musí obsahovat mimo jiné náklady na RDS PS, 
na koordinaci během zpracování RDS, s náklady na 
koordinaci během realizace díla, náklady na zpra
cování příslušné části provozní dokumentace a do
kumentace komplexních zkoušek, dále pak náklady 
na individuální zkoušky, komplexní zkoušky, výcvik 
budoucí obsluhy provozovatele, zkušební provoz bez 
dopravy, zkušební provoz s dopravou a dokumen
tace skutečného provedení. Součástí dodávky je také 
servis a údržba po celou dobu zkušebního provozu 
včetně dodávky příslušného spotřebního materiálu 
(např. filtry, žárovky apod.).

Do soupisu prací se dále zahrnou tyto všeobecné
práce:

- měření bludných proudů (po proražení díla),

- pasportizace/repasportizace lesních porostů včetně 
jejich sledování po dobu výstavby, ozdravný zásah 
do lesa,

- výcvik pracovníků budoucího provozovatele,

- zkušební požár - plán a těch. zabezpečení vykonání 
taktického cvičení složek IZS,

- informační systém pro veřejnost po celou dobu vý
stavby tunelu ( audiovizuální program, výstava, in
formační letáky apod.),

- sanace nepředvídaných událostí - jednotkové ceny,
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- opětná pasportizace a repasportizace objektů v zóně 
ovlivnění, dlouhodobé sledovaní hladiny podzemní 
vody v okolí tunelu (před i po vyražení díla až do ko
laudace).

7.6.5.6 Doprovodná dokumentace k ZDS/PDPS

Soupis doprovodných dokumentací je uveden v ZDS. 
Slouží k doplnění podkladů pro stanovení ocenění 
soupisů prací. Tato dokumentace je vydávána v ome
zeném počtu paré (např. 6 ks) a je k dispozici potenci
álním zhotovitelům díla k nahlédnutí u zadavatele díla. 
Doprovodná dokumentace se čísluje samostatně číselnou 
řadou z římských čísel.

Příklady doprovodné dokumentace

I/PDPS Vstupní údaje pro projekt trhacích prací

Řeší přípustné hodnoty dynamického namáhání staveb
ních konstrukcí v okolí tunelové stavby dle ČSN 73 0040 
příslušnou hodnotou rychlosti kmitání.

II/PDPS Zásady provozního řádu tunelu

Stanovení základní teze provozu budoucího tunelu. Návrh 
vychází z požadavků TP 154. Musí být projednány s Po
licií ČR a HZS příslušného kraje - viz příloha č. 5 této 
kapitoly TKP-D.

III/PDPS Přípomocné práce pro realizaci GTM

Řeší rozsah a časovou náročnost pomocných prací rea
lizovaných zhotovitelem díla, které bude zajišťovat pro 
GTM. Tyto práce si zhotovitel zahrne do své nabídky.

IV/PDPS Větrání při výstavbě

Dokumentace řeší i větrání při realizaci trhacích prací 
a realizaci např. stříkaného betonu.

V/PDPS Odvodnění při výstavbě

Dokumentace mimo jiné řeší i ekologickou likvidaci 
tunelových vod.

VI/PDPS Plán opatření pro případ havarijního 
zhoršení vod a při povodních

- identifikační údaje;

- základní informace;

- plán opatření pro případy havarijního zhoršení ja
kosti vod;

- protipovodňový plán;

- havarijní odvodnění při činnosti prováděné hornic
kým způsobem v podzemí;

- provizorní odvodnění včetně likvidace tunelových 
vod.

Jedná se zejména o stanovení omezujících podmínek 
pro realizaci díla z pohledu ochrany životního prostředí, 
ve smyslu zákona č. 254/2001Sb., § 40, § 41 (povinnosti 
při havárii) a § 63 (ochrana před povodněmi).

VII/PDPS Soupis činností, které nejsou výslovně 
zahrnuty do soupisu prací, ale zhotovitel stavby je 
povinen zahrnout je do svých cen dodávky stavební 
části

- větrání při výstavbě;

- měření bludných proudů v průběhu výstavby za 
účelem získání podkladů pro projekt trhacích 
prací;

- odvodnění při výstavbě (i dílčích výrubů);

- provizorní úprava dna;

- realizace výklenků;

- svedení soustředěných výtoků;

- geodetické práce spojené s řízením stavebních 
prací;

- přípomoce pro GTM;

- zařízení staveniště skladu (úschovny) výbušnin.

7.6.6 Realizační dokumentace stavby (RDS)

Realizační dokumentace stavby (RDS) včetně změn 
oproti ZDS je dokumentace zhotovitele díla, která slouží 
k řádnému provedení díla v rozsahu PDPS a případných 
změn uvedených v dopise o přijetí nabídky. Současně 
slouží objednateli ke kontrole prací při realizaci staveb
ního díla. Její cena je zahrnuta v jednotkových cenách 
nabídky každého objektu. Realizační dokumentace 
tunelových staveb se zásadně zpracovává pro všechny 
stavební objekty a provozní soubory. Jejich předmětem 
je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných kon
strukcí a prací nutných ke stavbě tunelových staveb podle 
souhrnu smluvních dohod, které si vyžádá objednatel 
stavby ve smyslu akceptované nabídky zhotovitele stavby. 
Požaduje se, aby zhotovitel provedl komplexní geomet
rické a statické výpočty jak hlavních, tak i pomocných 
konstrukcí. Jsou dokladovány v omezeném počtu paré 
a jsou také k dispozici správci stavby. V technické zprávě 
je uveden přehled provedených výpočtů a konstatování 
o ověření rozhodujících dimenzí a průřezů včetně základ
ních údajů pro řádné vedení GTM (deformace výrubu, 
sedání, apod.). Zhotovitel vypracuje havarijní plán na 
řešení mimořádných událostí dle báňských předpisů.

RDS stavební části se zpracovává dle pravidel observační 
metody. Současně jsou připravena projektově účinná 
opatření při překročení stanovených mezí či při nepři
jatelných trendech. RDS potvrdí nebo upřesní základní 
kritéria varovných stavů pro jednotlivá měření realizo
vaná v rámci GTM.
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Zhotovitel stavby obvykle smluvně upřesňuje rozsah 
RDS dle svých požadavků a technologických možností 
výstavby. RDS je součástí dodávky stavebního díla.

Výpočtová část RDS musí obsahovat statické, deformační 
a stabilitní výpočty všech konstrukcí včetně portálo
vých konstrukcí. Nutno navrhnout ochranu tunelu proti 
účinkům bludných proudů a vnitřní povrchovou úpravu 
tunelu.

Nezbytnou součástí je dokladová část, která musí obsa
hovat zápisy z technických rad, z projednání konceptů 
a schválení RDS za účasti objednatele stavby, správce 
stavby, zhotovitele stavby a případně expertů. Veškeré 
změny vůči PDPS musí být řádně dokladovány dle plat
ných předpisů objednatele.

Zhotovitel stavby předkládá RDS objednateli (správci 
stavby) k odsouhlasení.

Poznámka: Změny RDS od ZDS se řeší v souladu s VOP PK.

7.6.6.1 Výchozí podklady pro zpracování RDS:

a) dopis o přijetí nabídky;

b) ZDS, (zejména PDPS, SP, ZTKP, doprovodná doku
mentace, VL);

c) schválené „Zásady provozního řádu tunelu“, bezpeč
nostní dokumentace;

d) případně stavební povolení včetně všech podmínek, 
DSP.

1.6.62 Základní požadavky na RDS jsou:

a) zachovat koordinaci se sousedními objekty, případně 
s objekty funkčně souvisejícími;

b) dodržet základní číslování stavebních objektů, pro
vozních souborů a položek soupisu prací podle přijaté 
nabídky;

c) staničení objektů, rozsah záborů dle DSP;

d) optimalizovat technické řešení na základě výsledků 
GTM a skutečně zastižených geotechnických podmí
nek;

e) pokud vznikne požadavek na změnu oproti ZDS, 
musí zhotovitel tyto změny zdůvodnit, nechat do
předu schválit objednatelem a vydat rozdílový výkaz 
výměr;

f) zhotovitel RDS úzce spolupracuje s dodavateli SO 
a PS, se zhotovitelem stavby a s koordinačním tý
mem.

1.6.62 RDS tunelových staveb obsahuje: 

a) Textová část

aa) základní údaje o tunelu, použité podklady;

ab) použité technické normy a předpisy;

ac) popis geologických poměrů včetně zatřídění do 
technologických tříd výrubu;

ad) popis technického řešení;

ae) technologie výstavby;

af) GTM - varovné a limitní stavy;

ag) doba (harmonogram) realizace;

ah) bezpečnost a ochrana zdraví při práci;

ai) navazující objekty a inženýrské sítě;

aj) prohlášení o koordinaci souvisejících objektů 
a provozních souborů;

ak) prohlášení o splnění ZDS, zadávacích podmínek, 
TKP, ZTKP, PDPS, SP, OP;

al) zpracování připomínek ke konceptu RDS;

am) doklady, zápisy, zápis ze závěrečného projednání 
připomínek.

Nedílnou součástí TZ musí být „Zápis o koordinaci 
souvisejících objektů“ mezi zpracovateli RDS souvi
sejících objektů.

b) Výkresová část

Je provedena v podrobnostech nutných pro jedno
značné provedení díla včetně všech zabudovaných 
výrobků a speciálních hmot.

Obsahuje:

ba) koordinační situaci M 1:500;

bb) vzorové příčné řezy M 1:50;

bc) vytyčovací výkres M 1:500;

bd) podélný profil včetně technologických tříd výrubu 
M 1:500/500;

be) přehledné řezy s geologií M 1:200;

bf) geometrii primárního ostění pro jednotlivé tech
nologické třídy výrubu včetně tolerancí a nadvý- 
šení;

bg) postup výstavby a zajištění výrubů;

bh) výkresy příhradových výztužných oblouků;

bi) podrobné výkresy konstrukcí ostění všech tunelo
vých podobjektů včetně izolace;

26



bj) detaily kabelových a jiných rozvodů;

bk) detaily odvodnění, požárních nádrží;

bl) detaily vozovky včetně podkladních vrstev a vý
plně spodní klenby tunelu;

Poznámka: Měřítko výkresové dokumentace lze upravit tak, aby výkresy 
byly komplexní, přehledné a zřetelné.

Obsah RDS - technické vybavení:

- technická zpráva (tabulky strojů a zařízení, sig
nálů),

- podrobná výkresová dokumentace (jednopólová, lini
ová schémata, schémata ovládání a bloková schémata, 
schéma vnějších spojů včetně napájení a přesného po
žadavku na dimenzi jističe, kabelové plány, výkresy 
rozmístění přístrojů v rozvaděčích a na ovládacích 
panelech či na dveřích rozvaděčů),

- specifikace materiálu a kabelové seznamy v dohodnu
tém jednotném programu a formátu (např. v excelu) 
včetně průměrů jednotlivých kabelů a hmotnosti na 
jednotku,

- definitivní požadavky na stavební připravenost (pro
storové obsazení, nároky na větrání a chlazení),

- vedení kabelových tras včetně definitivního poža
davku na obsazení chrániček,

- požadavky na návazné provozní soubory zejména na 
řídící systém, napájení (energetická bilance i jednot
livých PS),

- výměna signálů mezi jednotlivými PS s vazbou na 
řídící systém,

- požadavky na řídící systém od jednotlivých zpraco
vatelů provozních souborů, přesný jednoznačný popis 
funkce zařízení, požadavek na signály a výpis infor
mací, které se mají zobrazit prostřednictvím řídícího 
systému,

- podklady pro zpracování provozního řádu, příspěvky 
do provozního řádu, návody a technická data jednot
livých zařízení, manuály a veškeré certifikáty, pro
hlášení o shodě a další dokumenty. Projekt bude ob
sahovat i požadavky na údržbu, termíny pravidelných 
prohlídek, revizí a výměny zařízení během životnosti 
stavby.

- dokladová část související s jednotlivými PS včetně 
zdůvodnění rozdílů vůči ZDS/PDPS.

7.6.6.4 Koordinační dokumentace

Je zpracována na základě ZDS/PDPS a upřesněná na 
základě zpracování RDS pro stavební část a pro tech
nické vybavení.

Obsahuje především tyto části:

- koordinační výkres stavební části a technického vy
bavení celého tunelu včetně přilehlých úseků komu
nikace (od křižovatky ke křižovatce),

- obsazení jednotlivých kabelových tras (kabelová 
kniha),

- vedení chrániček v ostění, chodníku, kabelovodech 
i příportálových úsecích,

- koordinační výkres PTO a kolektorů, popřípadě ka
belových komor a kabelovodů pod chodníky i vně 
tunelu, závěsné konstrukce pro kabely,

- koordinační výkresy obou příportálových částí,

- podklad pro programátory - systémová analýza,

- podklady pro externí dodavatele (např. pro mobilní 
operátory),

- výkresy obsazení chrániček v kabelovodech a v tu
nelové klenbě - čísla kabelů dle RDS,

- definitivní koordinační řez s ohledem na průjezdní 
prostor.

7.6.6.5 Specifické požadavky na jednotlivé 
RDS PS:

- osvětlení tunelu - světelná studie, výpočet osvětlení 
pro maximální rychlost povolenou v tunelu,

- ocelové konstrukce pro zavěšení světel,

- vzduchotechnika,

- stanovení limitních hodnot, které mají vliv na okolní 
životní prostředí,

- ocelové konstrukce pro upevnění ventilátorů,

- radiové spojení - měření signálu na místě (základní 
podklad pro RDS PS).

7.6.6.7 Doprovodná dokumentace k RDS 

Příklady doprovodné dokumentace:

I/RDS SW analýza řídícího systému

Je zpracována ve smyslu TP 98, TP 154 a dalších nava
zujících předpisů a norem pro stavbu a provoz tunelových 
staveb. Detailně popisuje všechny dopravní a provozní 
stavy.

II/RDS Plán komplexních zkoušek

Podrobný soupis a plán zkoušek včetně formulářů souvi
sejících s kontrolní zkouškami jednotlivých provozních 
souborů. Protokoly jsou zpracovány pro jednotlivé stavy
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(povely) řídícího systému. Dopravní část je zpracována 
dle dopravních stavů.

III/RDS Provozní dokumentace tunelu

Tvoří soubor všeobecně platných základních dokumentů, 
které upravují organizaci, vztahy a činnosti v rámci pro
vozování tunelu. Rozsah dokumentace je dán TP 154. 
Součástí PDT jsou části dokumentace stavby rozhodu
jících uzlů, koordinační výkresy skutečného provedení 
stavby zejména vedení chrániček a kabelů (kabelová 
kniha) ve vlastním tunelu, na portálech, v PTO (dle jed
notlivých úrovní). V PTO je zakresleno skutečné seřazení 
polí rozvaděčů. Dokumentace musí být v rozpracování 
projednána a schválena objednatelem.

IV/RDS Dokumentace požární ochrany tunelu

Požárně bezpečnostní řešení stavby musí být zpracováno 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., oddílu 1 vyhlášky 
MMR č. 137/1998 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb., § 41, 
odst. 2 a 3.

Součástí je i dokumentace zdolávání požáru (podrobnosti 
viz příloha č. 5 této kapitoly TKP-D). Dokumentace musí 
být řádně projednána a odsouhlasena příslušným HZS 
kraje a to před zprovozněním stavby. Tuto dokumentaci 
zpracovává autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost 
staveb.

V/RDS Provozní řád akumulačních nádrží

Provozní řád řeší provozování akumulačních nádrží čisté 
požární vody a znečištěné vody z požárního zásahu z po
vrchu vozovky.

Provozováním se rozumí revize, kontroly, vyčištění ná
drží včetně odvozu usazenin a likvidace znečištěné vody 
odbornou firmou. Součástí je také popis a kontrola tech
nologického vybavení nádrží. Provozní řád je zpracován 
v návaznosti na Provozní dokumentaci tunelu a musí být 
schválen objednatelem.

VI/RDS Provozní řád vodního zdroje

Součástí stavby tunelu je zpravidla vodní zdroj (studně, 
vodovodní přípojka) pro zásobování akumulační nádrže 
a PTO užitkovou vodou. Tento provozní řád řeší pro
voz (čerpání) ze studně, odebírání vody z vodovodní 
přípojky, čištění a revize zdroje vody tak, aby nedošlo 
k jeho poškození. Provozní řád je zpracován v návaznosti 
na Provozní dokumentaci tunelu a musí být schválen 
objednatelem.

VII/RDS Zkušební požár

Dokumentace řeší technické práce, které musí zajistit 
zhotovitel díla, spojené se zkušebním požárem a s ochra
nou vlastní tunelové trouby při požáru včetně odstranění 
následků a uvedení do původního stavu. Při zkušebním 
požáru se zjišťují teplotní pole, hustoty toku tepla, tvorba 
kouře a optická hustota kouře, rychlost proudění vzdu
chu uvnitř a vně tunelu, vzorkování ovzduší, chemická 
analýza, meteo situace vně a uvnitř (teplota, relativní

vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru), případně další 
skutečnosti specifikované v dohodě s příslušným HZS 
kraje. Dokumentace mimo jiné řeší průběh cvičení, etapy 
a způsob provedení cvičení, časovou osu, plán spojení 
a bezpečnostní opatření. Při přípravě zkušebního po
žáru je vhodné spolupracovat s TÚPO (Technický ústav 
požární ochrany) a řídícím cvičení, příslušníkem HZS 
příslušného kraje. Zkušební požár se realizuje po dokon
čení definitivního ostění, pokud je požadován v rámci 
stavebního povolení.

VIII/RDS Taktické cvičení IZS

Dokumentace řeší samostatně činnosti, které musí za
jistit zhotovitel díla při realizaci taktického cvičení. 
Cílem taktického cvičení je vyzkoušet technická a bez
pečnostní zařízení a nacvičit vzájemnou spolupráci jed
notek Integrovaného záchranného systému při řešení 
mimořádné události v tunelu. Jednou z činností je také 
procvičit evakuaci tunelu a záchranu zraněných osob. 
Dokumentace řeší vstupní podmínky pro zajištění cvi
čení, námět a průběh cvičení, etapy a způsob provedení 
cvičení, časovou osu průběhu cvičení, plán spojení, bez
pečnostní opatření. Projektant úzce spolupracuje s řídí
cím cvičení, příslušníkem HZS příslušného kraje.

Taktické cvičení je součástí 1. hlavní prohlídky tunelu 
ve smyslu TP 154.

IX/RDS Zásady zkušebního provozu

Základním cílem zkušebního provozuje procvičení ope
rátorů (dispečerů) a dopracování provozní dokumentace 
tunelu dle zkušeností z vlastního provozu. Na závěr zku
šebního provozu proběhne 2. hlavní prohlídka včetně 
„Taktického cvičení složek IZS“.

Náplň dokumentace:

- organizace a řízení zkušebního provozu,

- seznam krizových situací, které budou cvičeny,

- dodatečné požadavky PČR, HZS plynoucí ze závě
rečných místních šetření a jednání,

- stanovení úkolů a způsobu jejich vyhodnocování pro 
budoucího provozovatele i případně řídící složky zku
šebního provozu.

Dokumentace musí být v rozpracování projednána 
a schválena objednatelem.

7.6.7 Dokumentace skutečného provedení 
stavby (DSPS)

V průběhu realizace musí zhotovitel stavby v jednom 
paré RDS pravidelně zaznamenávat veškeré změny 
a doplňky schválené objednatelem/správcem stavby dle 
VOP staveb pozemních komunikací. Při převzetí prací 
předá zhotovitel stavby objednateli/správci stavby ve 2 
vyhotoveních všechny výkresy s vyznačenými změnami
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a související dokumenty. Obsah písemné části DSPS určí 
objednatel po projednání s majetkovým správcem PK.

Změny a doplňky musí být ve schváleném paré dokumen
tace vyznačeny červeně (malé změny), nebo se jednotlivé 
výkresy RDS nahrazují novými se zdůvodněním a ozna
čením změn písmeny v horní části výkresové rozpisky. 
Obecně pro DSPS platí příslušná ustanovení TKP-D ka
pitola 1 a SDS PK.

Vybrané výkresy změnové a skutečného provedení 
stavby, které je třeba zachovat po dobu životnosti stavby, 
jsou součástí provozní dokumentace tunelu.

7.7 KONTROLA A PROJEDNÁNÍ 
DOKUMENTACE

7.7.1 Kontrola dokumentace

Pokud neurčují ZOP-D jinak, zhotovitel dokumentace za
jistí řízení jakosti při zhotovení dokumentace tunelových 
staveb PK v souladu s požadavky oddílu 1.6 kapitoly 1 
TKP-D a jeho kontrolní systém zajistí ustanovení oddílu 
1.13 kapitoly 1 TKP-D.

7.7.2 Projednání dokumentace

Pokud neurčují ZOP-D jinak, zajistí zhotovitel doku
mentace projednání ve shodě s požadavky oddílu 1.14 
kapitoly 1 TKP-D.

Dokumentace ve stupni ST, DÚR, DSP, PDPS a RDS 
musí být v průběhu zpracování projednána s objednate
lem a to i v rozpracování.

Objednatel i zhotovitel před zahájením projektových 
prací určí odpovědné osoby za projednání.

Zhotovitel zajistí odsouhlasení RDS s následným uživa
telem (správcem PK/tunelu).

Zápisy o projednání jsou součástí příslušné dokladové 
části dokumentace.

Dokumentaci je také nutné projednat zejména s OBÚ 
(viz. čl. 7.2) a s místně příslušným vedením integrova
ného záchranného systému (hasiči, policie, záchranná 
služba).

7.8 ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ
A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

7.8.1 Odsouhlasení dokumentace

Pokud neurčují ZOP-D jinak, provede se odosuhlasení 
dokumentace podle oddílu 1.15 kapitoly 1 TKP-D.

7.8.2 Předání a převzetí dokumentace

Pokud neurčují ZOP-D jinak, provede se předání a pře
vzetí dokumentace podle oddílu 1.16 kapitoly TKP-D.

7.9 SOUVISEJÍCÍ 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.

Platnost technických norem, předpisů a podkladů uve
dených v dokumentaci stavby je k datu vydání zadávací 
dokumentace na zhotovení dokumentace stavby. Platnost 
v případě jejich pozdějších změn je uvedena v oddílu 1.3 
kapitoly 1 TKP-D.
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7.9.1 Technické normy

ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví.
Označování charakteristik přesnosti

1990

ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu 
úložných zařízení

1996

ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních 
kovových zařízení

1977

ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod 
v průmyslových provozovnách

1963

ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární 
signalizace

1976

ČSN EN 13201-1 
až -4

Osvětlení pozemmních komunikací 2006

ČSN 36 5601 Systémy silniční dopravní signalizace 2003

ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem

2000

ČSN 33 2000-6-61 Elektrická instalace budov Revize 
- výchozí revize

2004

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí 
a základových půd. Základní ustanovení 
pro výpočet

1990

ČSN 73 0032 Výpočet stavebních konstrukcí zatížených 
dynamickými účinky strojů

1978

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 1988

ČSN 73 0036 Seizmická zatížení staveb 1975

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 1992

ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou 
seismicitou a jejich odezva

1996

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů 1998

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní 
objekty

2001

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní 
objekty

2002

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací 
prostory

2002

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování 
požární vodou

2003

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb. Navrhování 
elektrické požární signalizace.

1992

ČSN 73 2005 Injekční práce ve stavebnictví 1993

ČSN 73 2430 Provádění a kontrola konstrukcí ze 
stříkaného betonu

1990

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení

1994

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění 
a použití návěstidel.

1994

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 2004

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 2006

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní 
ustanovení pro navrhování.

1995

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 1995

ČSN 73 6203 Zatížení mostů 1987

ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na 
mostech pozemních komunikací

1995

ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených 
podzemních objektů Společná ustanovení

1993

ČSN 73 7503 Projektování staveb tunelů městských drah 1997

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení 
technického vybavení

1994

ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací 2006

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 2004

ČSN EN 12 665 
(36 0001)

Světlo a osvětlení - Základní termíny 
a kritéria pro stanovení požadavků na 
osvětlení

2003

ČSN EN 12 899-1 
(73 7030)

Stálé svislé dopravní značení, Části: Stálé 
dopravní značení

2003

EN 12 966-1 
(73 7033)

Svislé dopravní značky -Dopravní značky 
s proměnnými symboly

2005

ČSN EN 1838 
(36 0453)

Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 2000

ČSN EN 13 501-1 
(73 0860)

Požární klasifikace stavebních výrobků 
a konstrukce staveb - část 1 Klasifikace 
podle výsledků zkoušek reakce na oheň

2003

ČSN EN 60 529 
(33 0330)

Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 1993

ČSN EN 206-1 
(73 2403)

Beton - část 1, Specifikace, vlastnosti, 
výroba a shoda

2001

ČSN P ENV
1998-1-1 (70 0036)

Navrhování konstrukcí odolných pro 
zemětřesení část 1-1 Obecné zásady 
- Seismická zatížení a obecné požadavky 
na konstrukce

1998

ČSN ISO 3864 
(01 8010)

Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 1995

7.9.2 Technické předpisy

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích (CDV, Brno)

2002

TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní 
komunikace (SG-Geotechnika, Praha)

2001

+ část C 2007

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
(VUT Brno, fakulta stavební)

2004

TP 81 Navrhování světelných signalizačních 
zařízení pro řízení provozu na PK 
(CDV, Brno)

2006

TP 98 Technologické vybavení tunelů PK 2003

TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení 
vlivu bludných proudů na mostní objekty 
a ostatní betonové konstrukce pozemních 
komunikací (JEKU Praha)

1999

TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního 
značení a zařízení pro proměnné provozní 
informace na pozemních komunikacích 
(City-Plan)

2000

TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních 
komunikací (Eltodo EG a.s.)

2002

Směrnice EU O minimálních bezpečnostních požadavcích 2004
č. 2004/54/ES na tunely na transevropské silniční síti

VL 5 Tunely (PGP) 2007
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7.9.3 Právní předpisy

Zákony:

- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon;

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů;

- Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, vý
bušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů;

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na život
ním prostředí;

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 133/1995 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů;

- Zákon ě. 12/1997 Sb.,o bezpečnosti a plynulosti pro
vozu na pozemních komunikacích, ve znění pozděj
ších předpisů;

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění poz
dějších předpisů;

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
ve změně některých souvisejících zákonů a znění 
pozdějších předpisů;

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko
munikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů;

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozděj
ších předpisů;

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády České republiky č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášky:

- Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním vyu
žívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné

hornickým způsobem, ve znění pozdějších před
pisů;

- Vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické 
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 
jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou 
součástí těchto činností, ve znění pozdějších před
pisů;

- Vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 
v podzemí, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška MDS č. 104/97 Sb., kterou se provádí zá
kon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů;

- Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární pre
venci;

- Vyhláška MV ČR č. 247/2001 Sb. o organizaci a čin
nosti jednotek požární ochrany;

- Vyhláška MV ČR č. 328/2001 Sb., o podrobnostech 
zabezpečení integrovaného záchranného systému.

7.9.4 Metodické pokyny

- Metodický pokyn „Výkon stavebního dozoru na stav
bách pozemních komunikací“, MD ČR 2006;

- Metodický pokyn „Hodnocení variant tras pozem
ních komunikací z technického, dopravního a eko
nomického hlediska“, MD ČR 1995;

- Metodický pokyn k sestavení zvláštních technických 
kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby po
zemních komunikací, MD ČR 2004;

- Metodický pokyn „Technicko-ekonomické hodno
cení tunelů pozemních komunikací“, MD ČR 2001, 
zpracovatel ILF Praha;

- Metodická příručka „Zásady pro dopravní značení, 
bezpečnost a integraci tunelů pro řízení komuni
kačního systému v hl. m. Praze“, ÚDI Praha, únor 
2002;

- Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací, MD ČR 2006;

- Metodický pokyn „Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací“ (věstník dopravy 14-15/2005);

- Směrnice pro dokumentaci staveb PK, MD 2007.
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PŘÍLOHA C. 1

GEOTECHNICKÝ MONITORING (GTM)

GTM je soubor měření a pozorování, spočívající ve 
sledování a kontrole odezvy horninového prostředí na 
stavbu (ražbu) tunelu a ve sledování všech vyvolaných 
(indukovaných) účinků v okolí stavby, respektive v zóně 
ovlivnění a v zóně sledování.

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

Geotechnický monitoring se dělí na:

- operativní v aktivní zóně horninového masivu kolem 
výrubu a na ostění,

- kontrolní geotechnický monitoring v zónách ovliv
nění a sledování.

1. Operativní geotechnický monitoring (OGTM)

Operativní geotechnický monitoring zjišťuje aktuální 
rozsah a velikosti podzemní stavbou indukovaných 
účinků měřením posunů stanovených bodů v podzemí, 
na povrchu i ohrožených objektech. Při aplikaci obser
vačních metod tunelování (např. NRTM) je OGTM po
vinnou součástí procesu výstavby. Sledování varovných 
stavů slouží jako zpětná rozhodovací vazba při aplikaci 
observační metody. Operační GTM zhušťuje měření kon
trolního geotechnického monitoringu v aktuální zóně 
ovlivnění čelbou podzemní stavby.

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 
dvěma způsoby:

- měření relativních posunů (konvergence),

- měření absolutních posunů;

- měření kontaktního napětí na kontaktní ostění - ma
siv - požadavek OBÚ;

- 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 posunů svahů, či zajištění stěn stavebních 
jam hloubených tunelů a přilehlých příportálových 
předzářezů;

- kontrola indukovaných seismických účinků trhacích 
prací;

- měření se realizují na primárním ostění, na kontaktu 
ostění - masív, v horninovém masívu v okolí výrubu, 
na terénu, na objektech povrchové zástavby a nava
zují bezprostředně na postup ražby tunelu. Měření se 
provádějí od nultého měření po celou dobu výstavby 
až do ukončení vývoje deformací dle schváleného 
projektu monitoringu.

2. Kontrolní geotechnický monitoring (KGTM)

KGTM - cílem je objektivní zjištění skutečného rozsahu 
a velikosti indukovaných účinků stavby tunelu v zónách 
ovlivnění a sledování, nejen v oblasti deformací horni
nového prostředí, ale i v oblasti ovlivnění hydrogeologie 
(režim podzemních vod).

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, vzniklých 
v souvislosti se stavbou.

Zhotovitel GTM zpracuje v předstihu podrobný reali
zační projekt prací GTM, který předloží v předstihu ke 
schválení objednateli a projektantovi stavby.
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PŘÍLOHA Č. 2

PASPORTIZACE OBJEKTŮ

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

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

- studie - stanovení rozsahu inventarizace objektů;

- DÜR - inventarizace objektů a stavebně technický 
průzkum;

- DSP - podrobná pasportizace (platnost max. 1 rok);

- RDS - opětná pasportizace nebo zpřesnění stavebně 
technického průzkumu dle výsledků GTM;

- DSPS - repasportizace objektů (po skončení výstavby 
díla).

Inventarizace objektů

- Rozumí se základní soupis objektů, který obsahuje 
zejména evidenční údaje a základní technickou cha
rakteristiku stavby (počet podlaží, konstrukční uspo
řádání, stavební materiály hlavních konstrukčních 
prvků, rok stavby, datum kolaudace). Obdobné údaje 
se zjistí u inženýrských sítí a vodohospodářských ob
jektů (prameny, studny, jímací objekty). Součástí je 
základní fotodokumentace.

Stavebně technický průzkum (STP)

- Jedná se o podrobné zjištění konstrukčního uspořá
dání, použitých stavebních materiálů, opotřebení ob
jektu, a to zpravidla na základě archivní dokumentace 
a jejího ověření na místě. V případě, že není k dispo
zici archivní dokumentace, vypracuje se zjednodu
šená dokumentace stávajícího stavu. Výsledkem STP 
je statické zhodnocení objektu a přesné stanovení de
formační a seismické odolnosti objektu. Pro vybrané 
objekty, ve kterých bylo zjištěno, že nelze vyloučit 
vznik nepřípustných škod na objektu při tunelování 
bez předchozího zajištění, se zpracuje dokumentace 
zajištění objektu.

Podrobná pasportizace

Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočasné 
i trvalé objekty a nemovitosti, které mohou být nepříz
nivě 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 pod
zemí,

- 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 (ZDS), ve které jsou doku
menty:

- stavebně technický průzkum,

- stanovení zóny ovlivnění a sledování,

- inventarizace objektů v zóně ovlivnění,

- stanovení odolnosti objektů v zóně ovlivnění,

- technické opatření k zajištění bezpečnosti ohrožených 
objektů,

- stanovení velikostí indukovaných účinků.

Podrobná pasportizace technického stavu všech objektů 
v zóně ovlivnění se pořídí bezprostředně před stavbou, 
případně se ověří opětně těsně před zahájením stavby, zda 
nedošlo k změnám. Jedná se o prokazatelné podrobné 
zjištění a zdokladování technického stavu objektů, exis
tujícího před zahájením stavby. Pasportizace zejména 
obsahuje úplný podrobný soupis všech poškození, nedo
statků a závad na exteriéru i interiéru stavby (deformace, 
trhliny, praskliny ve zdivu, omítce i malbě, poškozená či 
opadaná omítka, vlhkost zdivá, závady v otvírání oken 
a dveří aj.). Vždy obsahuje textovou (nebo tabulkovou) 
dokumentaci a dokumentaci grafickou (náčrty, fotogra
fická dokumentace, případně videozáznam). Pasportizace 
také obsahuje zpřesněné údaje o stavbě (charakter, kon
strukční uspořádání, stavební provedení, použité stavební 
materiály) oproti údajům v inventarizaci.

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 pasportizace 
a vlastní stavbou tunelu, pak je třeba pasportizaci aktu
alizovat a doplnit. Nezbytnou součástí pasportizace je 
její potvrzení a odsouhlasení vlastníkem objektu nebo 
jím pověřeným zástupcem. V případě, že to není možné 
(vlastník odmítá odsouhlasit či není dosažitelný) je nutno 
prokazatelnost zajistit ve spolupráci s orgánem, který 
stavbu povolil, tj. příslušným stavebním úřadem.

Podrobná pasportizace technického stavu se použije:
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jako podklad při řešení případných sporů o vzniku 
škod na objektu,

jako podklad pro monitorování případných změn 
technického stavu vlivem indukovaných účinků tu
nelování (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 povolené hodnoty po
klesů, seismického zatížení dotčených objektů a do
volené hodnoty posunu stavebních objektů a jejich

částí (zajistí projektant) podle aktuálních výsledků 
a podmínek GTM.

- Z důvodů objektivity se jedno paré podrobné paspor
tizace uloží po dobu stavby tunelu u notáře.

Repasportizace objektů

Po skončení výstavby a odeznění indukovaných účinků 
se provede podrobná repasportizace objektů stejným způ
sobem jako podrobná pasportizace. Součástí je srovnání 
s původní pasportizací.

Poznámka: Z důvodů prokazování u soudů se doporučuje pro fotodokumen
taci používat klasických fotoaparátů (na film - negativ je důkaz).
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PŘÍLOHA Č. 2.1

Název akce:

PROTOKOL O INVENTARIZACI OBJEKTU V ZÓNĚ OVLIVNĚNÍ

Městská část:.............................................................. Číslo popisné (červené): .

Ulice:.......................................................................... Číslo orientační (modré):

Vlastníci objektu:

Jméno/název organizace Adresa včetně PSČ Telefon/fax Oprávněný zástupce Poznámka

Uživatelé objektu:

Jméno/název organizace Adresa včetně PSČ Telefon/fax Oprávněný zástupce Umístění/patro

Základní charakteristika objektu: 

Konstrukční systém:.....................

Počet nadzemních pater:.............................................................................. podzemních:............

Hloubka založení objektu (části objektu) přilehlé k tunelu:..........................................................
Úroveň nejnižšího podlaží při uliční čáře:.......................................................................................

Hlavní současné využití objektu:......................................................................................................

Zhodnocení stavu objektu ve vztahu k uvažované výstavbě (k zóně poklesu, k zóně ovlivnění):

Inventarizaci provedl: Datum, podpis: Podpis majitele:
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PŘÍLOHA Č. 2.2

PROTOKOL O STAVEBNĚ-TECHNICKÉM PRŮZKUMU 
OBJEKTU V ZÓNĚ OVLIVNĚNÍ

Název akce:...........................................................................................................................................................

Městská část:............................................................................... Číslo popisné (červené): .

Ulice:...........................................................................................  Číslo orientační (modré):

Popis objektu:

Střecha:...............

Fasáda:................

Svislé konstrukce:

Vodorovné konstrukce:

Schodiště:.................................................................................................................................................................

Podzemní prostory (sklepy):...................................................................................................................................

Založení objektu, případně další zajištění objektu v rámci rekonstrukce speciálními metodami zakládání:

Popis a umístění kanalizačních přípojek (včetně dešťových):

Popis opotřebení objektu a rozsah závažných poškození objektu:

Fasáda: ................................................................................................
Střešní konstrukce: ............................................................................
Komíny: ..............................................................................................
Schodišťové konstrukce: ...................................................................
Svislé konstrukce: ..............................................................................
Vodorovné konstrukce: .....................................................................
Podzemní konstrukce: ......................................................................
Izolace proti podzemní vodě: ...........................................................
Další: ...................................................................................................

Stanovení deformační a seismické odolnosti objektu:

Doporučení stavebních úprav před zahájením vlastní výstavby tunelu:

Součástí nemovitosti je: 

studně

čerpací jímka pro podzemní vodu 

podzemní odvodňovací drenáže

Stavebně-technický průzkum provedl:

ANO NE

ANO NE

ANO NE

Datum, podpis: 

Podpis majitele:
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PŘÍLOHAČ. 2.3

PROTOKOL O PODROBNÉ PASPORTIZACI OBJEKTŮ V ZÓNĚ OVLIVNĚNÍ

Název akce:....................................................................................................................................................................................

Městská část:................................................................................ Číslo popisné (červené): .

Ulice:............................................................................................  Číslo orientační (modré):

Výsledek pasportizace, zjištěné závady, popis opotřebení a závažných poškození:

Výsledek pasportizace je dokladován fotodokumentací, nebo popisem stavebních poruch v místnostech dle jednot
livých pater.

1, PP

1. NP. 2. NP. 3. NP

Fasády objektu

Součástí prohlídky je fotodokumentace závažných poruch a jejich zákres do přehledné dokumentace objektu přiložené 
k pasportizaci.

Stanovení deformační a seismické odolnosti objektu:
Třída odolnosti dle ČSN 73 0040:................................................

Třída významu dle ČSN 73 0031:................................................

v =....................................... mm/s
ef

Stupeň poškození objektu dle ČSN 73 0040:............................

Celkové zhodnocení stavu objektu:

Pasportizaci provedl:............................................................. Datum, podpis:.....................................................................

Souhlas objednatele s pasportizací:...................................  Datum, podpis:......................................................................

Podpis a souhlas majitele nemovitosti č. p.......................... se zněním pasportizace. Současně potvrzuji převzetí
jednoho identického paré pasportizace.

Datum, podpis:.....................................................................
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PŘÍLOHA C. 3

AUTORSKY DOZOR

1. Všeobecně

Autorským dozorem se ověřuje dodržování technického 
řešení, vypracovaného v dokumentaci pro stavební po
volení, resp. v zadávací dokumentaci stavby.

Autorský dozor vykonává na základě smlouvy o dílo 
zpravidla zhotovitel dokumentace DSP/ZDS. Ve smlouvě 
je specifikován rozsah činnosti a povinnosti autorského 
dozoru.

2. Věcný obsah autorského dozoru

a) Při zpracování RDS

- poskytování vyžádaných vysvětlení zhotoviteli 
RDS,

- ověřování souladu jednotlivých částí dokumen
tace,

- ověřování souladu RDS s dokumentací pro sta
vební povolení a zadávací dokumentací stavby,

- kontrola dodržení podmínek stavebního povo
lení.

b) V průběhu realizace stavby

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

- sledování výstavby z hlediska dodržování DSP/ 
ZDS a případné RDS,

- vyjádření k návrhům změn řešení, proti uvedeným 
v DSP,

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

- spolupráce s geotechnickým dozorem.

c) Účast na operativních a kontrolních dnech stavby

- do skončení výstavby,

- účast při přejímacím řízení vč. komplexního vy
zkoušení,

- účast na kolaudaci stavby,

- spolupráce při operativním vyhodnocování geo- 
technického monitoringu a upřesňování varovných 
stavů,

- účast najednáních při řešení mimořádných situací.
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PŘÍLOHA C. 4

PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

Pro GTP platí TP 76, zejména část C (2007)

Požadavky na zajištění podkladů

Zpracovatel geotechnického průzkumu připraví pro zpra
covatele (projektanta) dokumentace ZDS (RDS) násle
dující podklady:

- stanovení doporučených parametrů pro geotechnické 
výpočty včetně koeficientu nakypření;

- podélné geologické profily v ose jednotlivých tune
lových trub;

- příčné řezy s geologií v příportálových oblastech 
a v místě tektonických zlomů v rozsahu zóny sledo
vání;

- podrobná dokumentace vrtů (např. stupně zvětrání, 
charakter a průběh puklin, hustota a sklon diskonti
nuit, litologický typ hornin ...), souřadnice polohy 
vrtů, výsledky laboratorních zkoušek;

- situace průběhů zlomů (výsledky geofyzikálního prů
zkumu, tektonogramy, schéma prostorového vztahu 
hlavních diskontinuit k průběhu tunelu);

- rozhraní vrstev (báze pokryvů);
- rozdělení horninového masivu na kvazihomogenní 

celky jako podklad pro stanovení technologických 
tříd výrubu;

- stanovení tříd těžitelnosti a vrtatelnosti;
- klasifikace horninového masivu;
- předpokládané chování horninového masivu při 

vlastní ražbě (doba stability, způsob přetváření 
apod.);

- doporučení pro možné následné využití rubaniny, 
případně vytipovat místa pro její uložení;

- hydrogeologické poměry (propustnost a koef. filtrace 
pro charakteristické geotechnické jednotky), stanovit 
očekávané přítoky do díla;

- situace všech sesuvů (latentních i potencionálních) 
- rozsah a stanovení smykových ploch.

Pro zajištění požadovaných parametrů horninového ma
sivu musí být zvolena na základě technického a ekono
mického posouzení a příslušného stupně dokumentace 
vhodná metoda.

Pro zpracování dokumentace ZDS (RDS) je dále nutné, 
aby byl dle očekávaných podmínek IG zpracován po
drobný geotechnický průzkum v následujícím dalším 
rozsahu:

- hydrogeologický průzkum - včetně návrhu dalších 
vrtů pro sledování hladiny podzemní vody v průběhu 
výstavby díla;

- hydrologický matematický model - v území, které 
je ohroženo pohybem (poklesem či zvýšením) hla
diny podzemní vody (doba sledování před zahájením 
a po skončení výstavby je min 1-2 roky);

- vrtný průzkum - doplněný o karotážní práce ve 
vrtech;

- geofyzikální průzkum - slouží jako podpora vrt
ného průzkumu zejména pro určení průběhu rozhraní 
skalní báze a pokryvných útvarů;

- riziková analýza - z pohledu geotechnika pro sta
novení negativního vlivu ražby zejména na okolní 
objekty v zóně ovlivnění. Výstupem je míra nejistoty 
poznání horninového masivu. Součástí je posouzení 
ohrožení stavby tunelů průvaly vod a zvodnělého 
materiálu (i vlivem srážkových vod z předvýkopů 
příportálových úseků);

- průzkumná štola - realizace průzkumné štoly je 
plně podřízena požadavkům na geotechnický po
drobný průzkum. V průzkumné štole je nutné vy
zkoušet mimo jiné i technologické prvky, které budou 
využity při budoucí výstavbě velkého tunelu (svor
níky, injektáže, technická realizovatelnost stříkaného 
betonu, kotvy apod.). Výsledky průzkumu musí pro- 
gnózovat doporučení pro ražbu velkých tunelů (obou 
tunelových trub). Průzkumné štoly a tím celý GT 
průzkum je nutné zadat v dostatečném předstihu, 
aby bylo možné poznatky z průzkumu zapracovat 
do ZDS. Umístění a technologie výstavby nesmí 
zhoršit podmínky pro ražbu budoucího díla.

Poznámka: Rozsah geotechnického průzkumu nutného pro zpracování DSP 
je dán mimo jiné vyjádřením OBÚ k DUR.

Závěry průzkumu

Stanoví typy chování horninového prostředí (geotech
nické typy). Kombinuje se druh horninového prostředí 
s místními poměry podzemních vod, prostorovou orien
taci ploch nespojitosti a také s místní situací napjatosti 
a případnými dalšími faktory, které ovlivňují chování 
horninového masivu.

Stanoví hodnoty geologicky podmíněných nadvýrubů pro 
jednotlivé technologické třídy výrubu (případně pro dílčí 
výruby), doporučení pro postup technologie výstavby 
tunelu (způsob členění čelby, časový faktor apod.).

Možná míra nejistoty výstupu výsledků průzkumu je 
stanovena následně:

10% nejistoty v zastavěném území a v geologicky ob
tížném území

30% nejistoty v nezastavěném území, ale v geologicky 
složitém území

50% nejistoty v nezastavěném území, ale v monotón
ním vývoji geologické situace
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PŘÍLOHA C. 5

BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE

Bezpečnostní dokumentace se zpracovává v souladu 
s § 12a zákona č. 80/2006 Sb., kterým se mění zákon 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a další související zákony, a to pro 
tunely delší než 500 m, směrnicí EU 204/54/ES z dubna 
2004 a prováděcím předpisem k zákonu č. 80/2006 Sb. 
Bezpečnostní dokumentace se zpracovává pro jednotlivé 
stupně dokumentace stavby v etapách. Pro každý další 
stupeň dokumentace má být již zpracována bezpečnostní 
dokumentace ve stanoveném rozsahu. Na základě kon
kretizace návrhu stavby je třeba bezpečnostní dokumen
taci v příslušném rozsahu doplnit a aktualizovat.

Obsah bezpečnostní dokumentace:

ST:

• Určení základních charakteristik stavby,

• Základní dopravně-inženýrské údaje včetně cha
rakteru a intenzity dopravy a údajů o technických 
parametrech komunikace, na které je tunelové dílo 
navrhováno; zde bude i určena kategorie tunelu (TA, 
TB nebo TC) podle ČSN 73 7507,

• Výpis z poplachového plánu HZS kraje pro dané 
území,

• Mapa dislokace jednotek HZS kraje s vyznačenou 
příslušností k HZS kraje, kategorií a předurčeností 
jednotky.

DÚR:

• Aktualizovaná bezpečnostní dokumentace v rozsahu 
ST,

• Dopravně-inženýrské údaje v rozsahu bezpečnostní 
expertizy,

• Přesnější charakteristika stavby, zejména výškové 
a směrové vedení trasy, délka, šířkové uspořádání 
a technické vybavení tunelu (požárně bezpečnostní 
vybavení, větrání, osvětlení, řízení dopravy a tech
nologie tunelu),

• Analýza rizik v rozsahu identifikace nebezpečí,

• Studie soustředění jednotek PO,

• Koncepce bezpečnostních stavebních úprav,

• Požárně-bezpečnostní řešení stavby - koncepce,

• Zajištění ochrany životního prostředí (úprava důlních 
vod apod.).

DSP:

• Aktualizovaná bezpečnostní dokumentace v rozsahu 
DÚR;

• Popis tunelu a jeho okolí (technické specifikace, pod
mínky realizace stavby);

• požárně bezpečnostní řešení v rozsahu vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci;

• Analýza možných rizik v tunelu v rozsahu identi
fikace nebezpečí, četnost vzniku zvláštních a mi
mořádných událostí (zvláštní hodnocení rizikových 
situací, popisující možné nehody, které jednoznačně 
ovlivňují bezpečnost uživatelů komunikací v tune
lech, ke kterým může dojít během provozování tu
nelu, a povahu a rozsah možných následků nehod; 
hodnocení určuje a odůvodňuje opatření ke snížení 
pravděpodobnosti vzniku nehod a jejich následků);

• Operativně taktická studie, která obsahuje popis ob
jektu, popis a ohodnocení rizik mimořádných udá
lostí, popis a rozbor havarijních dějů, způsob a po
stup řešení mimořádných událostí (taktika zásahu 
složek IZS), potřebné síly a prostředky, dostupnost 
sil a prostředků složek IZS v případě mimořádné 
události; zhodnocení vybavenosti jednotek složek 
IZS, posouzení a vyhodnocení bezpečnostní úrovně 
infrastruktury tunelu ve vztahu k zásahu (řízení do
pravy a technologie tunelu, osvětlení, větrání tunelu, 
bezpečnostní systém apod.), odhadovanou četnost 
vzniku zvláštních a mimořádných událostí, doporu
čení a požadavky na bezpečnostní expertízy;

• Bezpečnostní expertíza zpracovaná na základě zá
věrů analýzy rizik a operativně taktické studie(po- 
pis a analýza možných havarijních dějů - dopravní 
nehoda, požár, únik nebezpečných látek, evakuace 
osob v tunelu, odvětrání tunelu v případě mimořádné 
události, zajištění možnosti likvidace mimořádné 
události apod.);

• Nároky na výcvik budoucích pracovníků;

• Výkresy požární ochrany;

• Plán spojení;

• Požární příjezdové komunikace, dispoziční členění 
prostoru ve vazbě na organizaci zásahu (situace do- 
jezdů k požárnímu zásahu, zásahové plochy u portálů 
apod.);
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Zajištění požární vody. požární kniha,

ZDS:

• Aktualizovaná bezpečnostní dokumentace v rozsahu 
DSP;

• Dokumentace o začlenění do kategorie činností se 
zvýšeným požární nebezpečím nebo s vysokým po
žárním nebezpečím (uvedení údajů o provozované 
činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik po
třebných pro začlenění; přiřazení charakteristik, kte
rými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím 
k činnosti a místu podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., 
o požární prevenci; prohlášení právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby o začlenění).

RDS:

• Aktualizovaná bezpečnostní dokumentace v rozsahu 
ZDS;

• Určení podmínek požární bezpečnosti nebo posou
zení požárního nebezpečí;

• Dokumentace požární ochrany tunelu;

• Dokumentace zdolávání požáru v rozsahu operativ
ního plánu;

• Provozní řád akumulačních nádrží;

• Zkušební požár;

• Taktické cvičení IZS;

• Další dokumentace požární ochrany ve stanoveném 
rozsahu

- stanovení organizace zabezpečení požární 
ochrany,

- požární řád,

- požární poplachové směrnice,

- požární evakuační plán,

- dokumentace zdolávání požárů,

- řád ohlašovny požárů,

- tematický plán a časový rozvrh školení zaměst
nanců a odborné přípravy preventivních požárních 
hlídek a preventistů požární ochrany,

- dokumentace o provedeném školení zaměstnanců 
a odborné přípravě preventivních požárních hlídek 
a preventistů požární ochrany,

- další dokumentace (bezpečnostní listy, jakož i do
klady prokazující dodržování technických podmí
nek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti 
výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska 
správních úřadů týkající se požární bezpečnosti 
při provozovaných činnostech).

Zkušební provoz a provoz

• Aktualizovaná bezpečnostní dokumentace v rozsahu 
RDS,

• Statistika sledovaných událostí (dopravní údaje, cha
rakter a intenzita dopravy, statistika nehod apod.),

• Popis a analýza událostí klasifikovaných jako velmi 
závažné nebo závažné,

• Vyhodnocení zkušebního požáru a vyhodnocení tak
tického cvičení.

Klasifikace pravděpodobností

Kategorie Definice Pravděpodobnost

A Pravděpodobné Pravidelný výskyt > 1/týden

B Příležitostné Příležitostný výskyt > l/rok

c Řídké Stane se zřídka < l/rok

D Nepravděpodobné Událost je
nepravděpodobná, ale 
možná

< 0,1/rok

Klasifikace následků

Kategorie Definice Pravděpodobnost

1 Velmi závažné Úmrtí následkem nehody/ 
nebo četná zranění

> 1 úmrtí
> 3 zranění

2 Závažné Úmrtí a/nebo zranění 1 úmrtí
2-3 zranění

3 Lehké Zranění střední 1 zranění

4 Bezvýznamné Zanedbatelná zranění bez zranění

Klasifikace rizik 
Matice rizik:

A Pravděpodobné I II III III

B Příležitostné I I II III

c Řídké I I I II

D Nepravděpodobné I I I I

Kategorie rizik:

Vysoké riziko III
Střední riziko II
Minimální riziko I
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PŘÍLOHA C. 6

1. HLAVNÍ PROHLÍDKA

Součástí této prohlídky je i komplexní zkouška provoz
ních souborů a celého technologického systému tunelu 
(protokol z nepřetržitého provozu v délce trvání 72 ho
din). Součástí 1. hlavní prohlídky je vyzkoušení požár
ního zabezpečení tunelu zkouškou, při které se přimě
řenými prostředky simuluje požár v tunelu a sleduje se 
způsob zásahu a koordinace činností složek IZS. Provede 
se prověrka funkce bezpečnostních zařízení v tunelech. 
Zkoušku lze rozdělit do 2 částí, „Zkušební požár“ lze 
realizovat po částečné montáži technického vybavení 
tunelu (po montáži ventilátorů) a „Taktického cvičení 
složek IZS“ po provedení komplexních zkoušek (viz 
TP 154).

Součástí 1. hlavní prohlídky je také kontrola průjezdního 
prostoru a 1. kontrola výsledků geotechnického trvalého 
monitoringu prováděného i nadále jednak ve zkušebním 
provozu ale také v trvalém provozu.

Členění dokumentace 1. hlavní prohlídky.

Obsah:

1. Tunelový list (komplexně vyplněný)

2. Stavební část - po jednotlivých stavebních objektech 
(podobjektech)

3. Technické vybavení - pojednotlivých provozních 
souborech včetně protokolů o komplexní zkoušce

4. Vyhodnocení zkoušky požárního zabezpečení tunelu 
(zkušební požár, taktické cvičení)

5. Vyhodnocení průjezdního prostoru

6. Vyhodnocení trvalého geotechnického monitoringu 
(i příportálových úseků)

Stavební část a technické vybavení obsahují následu
jící dílčí části:

- rámcový popis,

- popis objektu (provozního souboru) a jeho části,

- výsledky trvalého GTM,

- stav a závady části objektu,

- hodnocení péče o objekt, výkonu běžných prohlídek, 
kvality udržovacích prací a prováděných oprav, zá
vady v evidenci,

- opatření na zkvalitnění správy objektu, návrhy na 
odstranění zjištěných závad,

- klasifikační stupeň stavu objektu,

- stanovení termínu další hlavní prohlídky.

Poznámka: Náplň a dokumentace dalších hlavních prohlídek, provádějí se 
zpravidla po 4 letech, je obdobná.
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PŘÍLOHA C. 7

TUNELOVÝ LIST

1. Název tunelu: Evidenční číslo tunelu:

2. Překážka: 26. Rok postavení:

3. Pozemní komunikace

km:

27. Tunel: Typ:

4. Katastrální obec:

5. Kraj:

5. Provozovatel:

7. Správce:

8. Počet tunelových trub: 9. Světlost tunelové trouby:

10. Délka tunelu:

11. Podrobný popis tunelu:

Podélný sklon:

Povrch stěn: m2: stropu: m2:

12. Obezdívka

Strop: Druh a materiál:

Opěry: Druh a materiál:

Dno: Druh a materiál:

Tloušťka:

Tloušťka:

Tloušťka:
13: Prostorová úprava: Šířka mezi zvýšenými obrubami:

Šířka chodníku:

Volná výška tunelu:

Výška průjezdního průřezu tunelu:

14. Vozovka a chodníky: Druh a materiál vozovky:

Druh a materiál chodníků:

15. Výška nadloží: 16. Umístění velínu:

17. Větrání tunelu: Druh: Počet a výkon ventilátorů: Celkový příkon:

18. Osvětlení: Druh: Počet a druh svítidel: Celkový příkon:

19. Dorozumívací zařízení: Druh a počet:

20. Požární vybavení Druh a typ:

21. Ostatní technické vybavení: Druh a počet:

22. Cizí zařízení v tunelu: 28. Výkresy tunelu:

23. Stav tunelu:

24. Správní údaje:

25. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: Kč

Úprava RPH:
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