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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 TKP-D 1 

Všeobecně.  

TKP-D jsou vydávány pouze elektronicky 

v zabezpečeném formátu pdf (Portable Document 

Format) ke stažení na www.pjpk.cz a na 

elektronickém nosiči CD – ROM (ČKAIT). V tištěné 

podobě jsou vydány pouze pro schvalovací řízení 

Ministerstva dopravy a pro řešení případných sporů, 

přičemž jeden zapečetěný výtisk je uložen na 

Ministerstvu dopravy a dva na Ředitelství silnic 

a dálnic ČR. V případě náhodných odlišností platí 

ustanovení tištěného vydání. 

Použití této kapitoly 7 je možné pouze spolu 

s TKP-D 1 Všeobecně. Dále platí i všechny základní 

a odvozené pojmy, které jsou obsaženy v citovaných 

normách ČSN a předpisech. 

Všechny předpisy a ČSN uváděné v této kapitole 

TKP-D jsou uvažovány v platném znění k datu 

zveřejnění zadávací dokumentace na zhotovení 

dokumentace stavby. V případě změn norem a 

technických předpisů v průběhu zpracování 

dokumentace stavby se postupuje podle čl. 1.3 TKP-

D, kap. 1. 

7.1.1 Předmět TKP-D  

Technické kvalitativní podmínky pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále 

jen TKP-D) jsou souborem požadavků objednatele 

dokumentace stavby nebo dokumentace změny 

dokončené stavby PK (dále jen dokumentace stavby) 

na její zpracování, kontrolu a převzetí, včetně 

zeměměřičských a průzkumných prací. 

Ustanovení TKP-D je možno použít 

v přiměřeném rozsahu pro vypracování 

dokumentace oprav a údržby staveb PK. 

Jestliže jsou předmětem zakázky pouze 

zeměměřičské nebo průzkumné práce, platí pro 

jejich zhotovení příslušná ustanovení TKP-D 1, 

zejména oddíly 1.7 a 1.9. 

Sedmá kapitola se zabývá stanovením 

technických kvalitativních podmínek pro 

dokumentaci tunelových staveb na pozemních 

komunikacích, tj. tunelů hloubených a ražených, 

podzemních objektů, pro technické vybavení tunelů 

(dále jen TVT) pozemních komunikací a ochranných 

galerií a štol. 

Vzhledem k tomu, že součástí dodávky stavby je 

také RDS a DSPS, je pro orientaci rozsah těchto 

dokumentací uveden pouze v příloze č. 7 těchto 

TKP-D. 

Pro zemní práce související se zakládáním 

objektů, vozovkami, podzemními sítěmi platí TKP-

D 3 obecně. Podrobný návrh je nutné provést podle 

ČSN 73 1001, ČSN 73 3050, ČSN 73 6133 a TKP-

D 4, 5, 8 a 10. Pro zvláštní zakládání platí TKP 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 (včetně dalších novel 

a doplnění), TP 124 Základní ochranné opatření pro 

omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty 

a ostatní betonové konstrukce pozemních 

komunikací. 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 

a součásti PK a životní prostředí jsou řešeny v TKP-

D 2, 3, 4, 5, 8 a 11. V případě, že předmět řešení této 

kapitoly jmenovitě neurčuje požadavky na řešení 

stavby nebo je nutno požadavky kapitoly doplnit či 

upřesnit, jsou další potřebné podmínky a požadavky 

objednatele na zpracování dokumentace uvedeny ve 

Zvláštních technických kvalitativních podmínkách 

pro dokumentaci stavby PK (dále jen ZTKP-D). Pro 

realizaci tunelových staveb, včetně podzemních 

PTO, platí TKP 24 Tunely. Pro PTO na povrchu platí 

v omezené míře na stavební části. Pro realizaci 

technologického vybavení PTO platí v plném 

rozsahu. 

Požadavky na zajištění jakosti prací jsou určeny 

Systémem jakosti v oboru pozemních komunikací 

(SJ-PK) – Metodický pokyn: Část II/1 Projektové 

práce a Část II/2 Průzkumné a diagnostické práce. 

7.1.2 Základní pojmy a jejich výklad 

- autorský dozor: činnost prováděná 

zhotovitelem DSP (ZDS) na základě mandátní 

smlouvy pro objednatele, 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 těchto TKP-D; 

- bezpečnostní dokumentace: jednotná 

a přehledná forma části projektové 

dokumentace řešící otázky bezpečnosti 

a ochrany osob, majetku a okolí stavby ve 

smyslu NV 264/2009 Sb. o bezpečnostních 

požadavcích na tunely pozemních komunikací 

delší než 500 metrů; 

- definitivní (trvalé) ostění: konstrukce ostění 

podzemního díla zabezpečující stabilitu po 

celou dobu životnosti díla; 

- délka ražené tunelové trouby: vzdálenost 

měřená v úrovni budoucí vozovky, v ose 

tunelové trouby, vyťatá svislými rovinami 

vedenými v patě provizorního portálového 

svahu (konec hloubených příportálových úseků 

přilehlých k ražené tunelové troubě). Osa 
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tunelové trouby nemusí být totožná s osou 

průjezdního prostoru ani s osou komunikace; 

- dispečink: řídící pracoviště technologie tunelu 

(pracoviště dispečerů – pracovníků správce 

tunelu); 

- doba stability výrubu: doba, po kterou 

horninový masiv po provedení záběru zůstane 

bez zajištění stabilní; 

- dočasná výztuž: soubor výztužných prvků 

sloužících k zajištění stability podzemního díla 

do doby zajištění stability podzemního díla 

trvalou výztuží; 

- galerie: liniová ochranná konstrukce ve tvaru 

přístřešku, budovaná nad celou komunikací 

většinou hloubením, chránící komunikaci před 

lavinami, sesuvy, padajícími balvany, sutí, 

případně chránící okolí před hlukem od provozu 

na komunikaci. Jedna strana je tvořena sloupy 

a umožňuje přirozené větrání. Pro galerii platí 

TKP-D 7 a TKP 24 přiměřeně; 

- geotechnický monitoring (GTM) soubor 

měření a pozorování zaměřený na sledování 

a kontrolu reakce horninového prostředí, včetně 

podzemní vody, na stavbu podzemního díla 

a jeho vlivu na stávající objekty. Součástí GTM 

je geotechnická interpretace jeho výsledků 

v závislosti na čase. Cílem GTM je získání 

podkladů pro optimalizaci technického řešení 

s ohledem na skutečně zastižené geotechnické 

podmínky (dle pravidel observační metody); 

- 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 stávajícího území a lícem 

výrubu dna šachty; 

- hornina: zahrnuje jak skalní horniny s pevnými 

strukturními vazbami (krystalizací a pevnými 

pojivy), tak soudržné i nesoudržné zeminy bez 

pevných strukturních vazeb; 

- horninové prostředí (horninový masiv): část 

zemské kůry složená z pevných hornin nebo 

zemin, včetně anizotropie, ploch nespojitosti 

a dutin s výplněmi z tekutých nebo plynných 

částí; 

- chránička: vystrojení otvoru určeného pro 

uložení některého vedení technického vybavení 

tunelu; 

- identifikace nebezpečí (ohrožení): rozpoznání 

možných nebezpečných jevů a jejich 

charakterizace; 

- indukované účinky: všechny dočasné i trvalé 

účinky výstavby a provozu podzemního díla, 

které mohou nepříznivě působit v jeho okolí; 

- izolační systém: jedná se o systém, který 

zabraňuje pronikání vody do tunelu a vzniku 

negativních účinků působením podzemní vody 

na konstrukci a vybavení tunelu. Jedná se 

o souvrství složené z primárních, izolačních 

a ochranných vrstev, zahrnující případný 

pojistný systém; 

- kabelová komora: uzavřený podzemní prostor 

určený 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; 

rozděluje se na zaviněný a nezaviněný. Při 

zavinění nadvýrubu hradí vzniklé vícenáklady 

zhotovitel, u nezaviněného nadvýrubu hradí 

vícenáklady objednatel; 

- nadvýšení: zvětšení teoretického tvaru výrubu 

o velikost přepokládané deformace 

horninového masivu, tolerancí atd. Velikost 

nadvýšení navrhuje projektant ZDS a RDS, 

při realizaci upřesňuje zhotovitel díla po dohodě 

s investorem na základě skutečně zastižených 

geotechnických podmínek (výsledků GTM); 

- observační metoda: způsob návrhu nebo řízení 

výstavby, kdy se výsledků systematického 

sledování (např. GTM) používá přímo pro 

úpravu projektu a stavebního postupu. Je 

definována v Eurokódu 7; 

- odolnost objektu v nadloží: technická 

schopnost konstrukce objektu reagovat 

na působící indukované 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 podélnou osou procházející těžišti 

světlých tunelových průřezů; 

- ochranné pásmo tunelu: pás šířky „B“ na 

povrchu území, jehož okraje jsou rovnoběžné 

s vnějšími konstrukcemi tunelu. Šířku stanoví 

projektant v DÚR v souladu se zákonem 

č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů; 

- okraj poklesové kotliny: čára spojující okraje 

poklesové kotliny s nulovým, 

resp. zanedbatelným přetvořením; 
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- operátorské pracoviště: pracoviště řízení 

dopravy (pracoviště Policie ČR); 

- ostění: soubor stavebních prvků sloužících 

k zajištění stability díla v podzemí; 

- pasportizace: podrobné zjištění a prokazatelné 

zdokladování technického stavu objektů; 

- podzemní dílo: prostor v podzemí vytvořený 

ražením nebo hloubením při činnosti prováděné 

hornickým způsobem, staré nebo trvale 

opuštěné důlní dílo nebo zpřístupněná část 

jeskyně. Je jím i velkoprůměrový vrt nebo 

protlak, pokud se v nich mohou zdržovat osoby. 

Ve smyslu báňských předpisů se za podzemní 

dílo považuje podzemní stavba i mělce založená 

podzemní liniová stavba, zejména ražená 

kanalizace či kolektor a také vrty pro kotvení či 

odvodnění delší než 35 m; 

- požárně bezpečnostní řešení (PBŘ): 
zpracovává se pro všechny stavby, stanovuje 

podmínky požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (dle Vyhlášky MV 

ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci); 

- požární přepážka: konstrukce zamezující 

šíření požáru; 

- požární ucpávka: nehořlavá výplň prostupů 

a chrániček; 

- požární úsek: prostor stavebního objektu 

oddělený od ostatních částí objektu (nebo od 

sousedních objektů) požárně dělicími 

konstrukcemi nebo požárně bezpečnostním 

zařízením; 

- dočasné (primární) ostění: ostění podzemního 

díla zabezpečující stabilitu vyrubaného 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; 

- prozatímní výztuž: soubor výztužných prvků 

sloužících k zajištění stability provedeného 

výrubu v podzemním díle jen na nezbytně 

nutnou dobu; 

- přípustná mezní odchylka: hodnota určená 

v DSP, o kterou je možno zvětšit nebo zmenšit 

geometrický rozměr konstrukce tunelu, součet 

absolutních hodnot odchylky tvoří toleranci; 

- rada geotechnického monitoringu: řídí 

realizaci souboru měření a pozorování 

prováděných v rámci GTM. Koordinuje jejich 

vyhodnocení. Je pomocným orgánem 

objednatele pro doporučení technických řešení 

vyplývajících z výsledků GTM; 

- ražený tunel: druh tunelu budovaný ražením, tj. 

výrubem v horninovém prostředí bez odstranění 

jeho nadloží nebo ražený pod zastropením (typ 

želva apod.); 

- správce vedení: organizace, která vlastní nebo 

provozuje vedení technického vybavení 

v tunelu uložené; 

- stavební vybavení tunelu: pomocné stavební 

konstrukce v komplexu tunelu s určením pro 

instalaci části technického vybavení tunelu; 

- stavební šachta: jáma, jejíž hloubka 

nepřesáhne 20 m; 

- světlý průřez tunelu: plocha uvnitř líce 

konstrukce (ostění) tunelu, stanovená s ohledem 

na přípustné mezní odchylky; 

- šachtice: dílo v podzemí, svislé nebo s úklonem 

od vodorovné roviny větším než 45 stupňů, 

jehož průřez nepřesahuje 3,75 m2 a hloubka je 

větší než 3 m, nejvýše však 50 m; 

- štola: podzemní dílo vodorovné nebo úklonné 

až do úklonu 45 stupňů od vodorovné roviny 

s hrubým průřezem menším než 16 m2; 

- technická chodba: úsek sdružené trasy 

procházející zpravidla podzemním podlažím 

budovy, stavebně související s konstrukcí 

budovy, prostorově od ní oddělený; 

- technická komora: objekt sdružené trasy 

umožňující bezkolizní odbočování a křížení 

jednotlivých druhů vedení technického 

vybavení; 

- technický kanál: neprůchodný kanál 

s odnímatelným 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, vzájemné vzdálenosti 

čeleb dílčích výrubů 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 projektové dokumentaci provedeno dle 

předpokládaných geotechnických podmínek 

a velikosti výrubního průřezu; 
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- technologicky nutné zvětšení výrubu 
(technologický nadvýrub): zvětšení 

teoretického průřezu výrubu vyplývající 

z technologického postupu ražby (délka záběru, 

způsob rozpojování, provádění jehel a deštníků 

apod.); hranice musejí 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 (ST, DÚR, 

DSP) bez zvětšení o nadvýšení, tolerance, 

technologické a geologické nadvýruby apod. 

Vnější líc teoretického výrubu definuje hranici 

pro výpočet nadvýšení, nadvýrubů, objemu 

jejich zpětné výplně a zaručuje dodržení 

minimální tloušťky ostění; 

- trvalá výztuž: soubor technologických prvků 

sloužících k zajištění stability podzemního díla 

po celou dobu jeho stanovené životnosti; 

- tunel: ve smyslu TKP se jedná o konstrukce na 

PK délky nad 100 m, do této délky se jedná 

o podjezdy. Ve smyslu báňských předpisů jde 

o podzemní dílo vodorovné nebo úklonné až do 

úklonu 45 stupňů od vodorovné roviny 

s hrubým průřezem 16 m2 a větším; 

- tunelovací metoda: soubor činností, jejichž 

výsledkem je bezpečné uvolnění potřebného 

prostoru v horninovém masivu a jeho zajištění 

na celou dobu projektované životnosti díla; 

- údržba zařízení: činnost směřující k udržování 

zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu. 

Údržbou zařízení jsou předepsané prohlídky, 

zkoušky, kontroly, revize a opravy, jakož 

i demontáž a montáž částí v rozsahu potřebném 

k provedení prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí 

nebo oprav zařízení; 

- vybavení tunelu: stavební úpravy, které slouží 

k zajištění bezpečného provozu vozidel a osob 

v tunelu při zachování ekonomických 

a ekologických 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 

provedený 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 se smlouvou 

o dílo s objednatelem, vypracovanou v souladu 

s VOP, zavazuje k provádění geotechnického 

monitoringu podle zadávací dokumentace GTM. 

Na požádání objednatele může koordinovat 

nebo provádět komplexní geotechnický 

monitoring, včetně supervizí, poradenské 

a konzultační činnosti tak, aby se při výstavbě 

tunelu dosáhlo co nejlepších kvalitativních 

a ekonomických parametrů při minimálních 

negativních dopadech na životní prostředí 

a dotčené objekty; 

- zóna ovlivnění: část území v blízkosti stavby 

tunelu, ve které mohou působit indukované 

účinky stavby a kde existuje reálné riziko 

vzniku škod na majetku; 

- zóna poklesů: území podél podzemního díla, 

kde může ražbou dojít k poklesům nadloží 

a povrchu terénu; 

- zóna sledování: širší zóna (za zónou ovlivnění 

a poklesů), ve které sice existuje zcela 

minimální riziko vzniku škod, ale ve které 

existuje riziko uplatňování nároků na náhradu 

škod na majetku, vzniklých stavbou tunelu. 

7.1.3 Použité zkratky a jejich výklad 

AD autorský dozor  

ČBÚ Český báňský úřad 

ČSN Česká technická norma 

DSP dokumentace pro stavební 

povolení 

DSPS dokumentace skutečného 

provedení stavby 

DÚR dokumentace pro územní 

rozhodnutí 

DZ dopravní značení 

EIA Environmental Impact 

Assessment – hodnocení vlivu 

stavby na životní prostředí 

EN evropská norma 

EPB Earth Pressure Balance shield – 

zeminový štít 

EPS elektrická požární signalizace 

EZS elektrická zabezpečovací 

signalizace 

GTM geotechnický monitoring 

GTP geotechnický průzkum 

HZS hasičský záchranný sbor 

ISO mezinárodní organizace pro 

normalizaci (standardizační 

komise) 

IZS integrovaný záchranný systém 

JP jízdní pruh 

KD kontrolní den 

KGTM kontrolní geotechnický 

monitoring 
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MaR měření a regulace 

MD Ministerstvo dopravy 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MV Ministerstvo vnitra  

NN nízké napětí 

NRTM nová rakouská tunelovací 

metoda 

NV nařízení vlády 

OBÚ obvodní báňský úřad 

OGTM operativní geotechnický 

monitoring 

OP obchodní podmínky 

OTSKP SPK oborový třídník stavebních 

konstrukcí a prací staveb 

pozemních komunikací 

P-ČR Policie ČR 

PBŘ požárně bezpečnostní řešení 

PDT provozní dokumentace tunelu 

PDZ proměnné dopravní značení 

PK pozemní komunikace 

PS provozní soubor 

PTO provozně technický objekt 

RAMO rada geotechnického 

monitoringu 

RDS realizační dokumentace stavby 

ŘS řídicí systém 

SD stavební deník 

SDS PK směrnice pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací 

S-JTSK souřadnicový systém Jednotné 

trigonometrické sítě (Křovákův 

systém) 

SJ-PK systém jakosti v oboru 

pozemních komunikací MD ČR 

SO stavební objekt 

SOD smlouva o dílo 

SP soupis prací 

SPO stavební podobjekt 

ST studie 

STP stavebně technický průzkum 

TBM Tunnel Boring Machine – 

metoda ražby tunelů pomocí 

razicího stroje 

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 komunikací – 

číslovaná řada č. 1–31 

TP technické podmínky MD 

TT tunelová trouba 

TTV technologická třída výrubu 

TVT technologické vybavení tunelu 

UPS zdroj nepřerušovaného napájení 

VL vzorové listy 

VN vysoké napětí 

VOP všeobecné obchodní podmínky 

VZT vzduchotechnika 

ZE záborový elaborát 

ZDS zadávací dokumentace stavby 

ZOP zvláštní obchodní podmínky 

stavby PK 

ZOP-D zvláštní obchodní podmínky pro 

dokumentaci 

ZPI zařízení pro provozní informace 

ZS zařízení staveniště 

ZTKP zvláštní technické kvalitativní 

podmínky stavby pozemní 

komunikace 

ZTKP-D zvláštní technické kvalitativní 

podmínky pro dokumentaci 

stavby pozemní komunikace 

7.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA NÁVRH 

Základní požadavky na návrh tunelových staveb 

pozemních 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 musejí splňovat zvláštní požadavky 

bezpečnosti silničního provozu a provozu 

technologického zařízení. Při navrhování tunelu je 

možné v souladu s ČSN 73 7507 Projektování tunelů 

pozemních komunikací 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 

posouzení. Tunely s délkou nad 500 m musejí 

splňovat podmínky a požadavky § 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 příslušné 

prováděcí předpisy a NV č. 264/2009 Sb., 

o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních 

komunikací delší než 500 metrů. 

Příčné uspořádání PK v tunelu a průjezdní 

prostor tunelu jsou zejména závislé na druhu 

a kategorii pozemní komunikace, intenzitě dopravy, 

její skladbě, délce tunelu, sklonu nivelety a umístění 

tunelu (extravilán, intravilán). Tunel musí mít takové 

rozměry, které umožní bezpečné umístění 

technologického vybavení uvnitř tunelu, aniž by 

zasahovalo do průjezdního prostoru, a v případě 

údržby a oprav umožní bezpečný obousměrný 

provoz v jedné tunelové troubě. Obzvláště zařízení 

pro větrání a dopravní značení vyžadují podle 

okolností další prostorové nároky. Jedním 

z rozhodujících hledisek pro příčné uspořádání jsou 

také investiční a zejména provozní náklady. 

Složité podmínky pro zásah složek IZS jsou 

u tunelů delších než 350 m (vyhláška MV č. 246, 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru, § 18, písmeno a). Rozsah 
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dokumentace PBŘ je ale neměnný – nezávislý na 

velikosti stavby. 

Základní náležitosti dokumentace, tj. členění 

dokumentace, obsah textové i výkresové části, 

musejí být v souladu s požadavky SDSPK, těchto 

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 umístění tunelu 

v konkrétních terénních i geotechnických 

podmínkách; 

– tunelové stavby musejí být navrženy tak, aby 

vedle hledisek spolehlivosti, bezpečnosti 

a ekonomie byly zohledněny zejména 

i z hlediska životnosti, jednoduché 

a ekonomické údržby, možnosti provedení 

obnovy technologického vybavení za 

provozu; 

– ve studii, DÚR a DSP se tunely projektují 

pouze na teoretický tvar, ZDS obsahuje 

hodnoty technologického 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 životnost (světelné zdroje, řídicí 

systém, EPS apod.). Toto musí být uvedeno v 

dokumentaci stavby (ZDS, RDS) tunelu 

a následně zapracováno do Provozní 

dokumentace tunelu; 

– při projektování technického vybavení se 

vychází z ČSN 737507 Projektování tunelů 

pozemních komunikací, z TP 98 

Technologické vybavení tunelů pozemních 

komunikací (včetně dalších novel a doplnění); 

– technické vybavení tunelů musí být navrženo 

tak, aby odolávalo stupni korozní agresivity 

prostředí ve vlastním tunelu C4 „vysoká“ dle 

ČSN ISO 9223 (038203) Koroze kovů a slitin. 

Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace. 

Týká se zejména stavebních dílů 

zabudovaných přímo v tunelu, včetně 

upevňovacího materiálu a kotevních výztuží. 

Dále musí zajistit požadovanou bezpečnost 

provozu, být snadno udržovatelné a odolávat 

účinkům chemických rozmrazovacích látek, 

smogu a dalších agresivních látek. Z hlediska 

elektrického krytí musí dosahovat stupně 

IP 65, být odolné vůči dynamickému 

a požárnímu namáhání a s ohledem na 

ochranu konstrukce proti účinkům bludných 

proudů. Materiály a uspořádání konstrukce 

musejí být navrženy tak, aby nedocházelo 

k elektrolytické reakci mezi jednotlivými 

materiály vzájemně; 

– konstrukce tunelových staveb se navrhuje 

u hloubených tunelů ve smyslu ČSN 

ISO 2394 (730031) Obecné zásady 

spolehlivosti konstrukcí a u ražených tunelů 

dle ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí 

ražených podzemních objektů, společná 

ustanovení. Zatížení konstrukce hloubených 

tunelů se určuje podle ustanovení norem 

Eurokódů (ČSN EN 1991 Zatížení 

konstrukcí); 

– ve smyslu ustanovení norem Eurokódů (ČSN 

EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování 

geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná 

pravidla) lze ověření návrhu geotechnické 

konstrukce provádět vedle statického řešení 

a experimentálního vyšetřování také 

observační metodou, přičemž původní 

(základní) návrh konstrukce se posuzuje 

a může měnit i v průběhu výstavby podle 

aktuálně zjištěných geotechnických poměrů 

v rámci GTM; 

– při zpracování projektu tunelu dle zásad 

observační metody je použití GTM povinné. 

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, 

– drátkobetonu, 

– vláknobetonu, 

– oceli. 

Ostění může být prováděno jako monolitické, 

ze segmentů nebo ze stříkaného betonu. 

7.2.2.2 Požadavky na trvalé ostění: 

– návrh musí zabezpečit, že trvalé ostění 

nedosáhne mezního stavu porušení (porušení 

nebo nadměrné deformace); 
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– požární odolnost; 

– odolnost proti průsakům vody; 

– odolnost proti účinkům rozmrazovacích 

prostředků; 

– odolnost vůči agresivitě dotčeného 

horninového prostředí (zvláště síranům); 

– mrazuvzdornost; 

– betonové ostění bez izolace nesmí vykazovat 

trhliny, které by vedly vodu (viz TKP 18). 

7.2.2.3 Návrh definitivního ostění 

Při návrhu definitivního ostění tunelů je nutno 

zohlednit specifika tunelovací metody, způsob 

provádění (výstavby) i skutečně zastižené 

geotechnické podmínky. 

Definitivní ostění se navrhuje podle mezních 

stavů v souladu se základními požadavky ČSN EN 

1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. 

Konstrukce definitivního ostění tedy musí být 

navržena tak, aby měla odpovídající únosnost, 

použitelnost a trvanlivost. Návrh (statické řešení) se 

provádí výpočtem, který může být: 

– analytický, 

– numerický, 

– semi-empirický. 

Pro návrh se musejí vybrat zatěžovací stavy 

a jejich kombinace, které připadají v úvahu pro dané 

geotechnické prostředí, uvažovaný typ definitivního 

ostění a použitou metodu výstavby. V kombinacích 

zatěžovacích stavů je třeba zohlednit i stav 

nerovnoměrného oteplení, jehož intenzita je závislá 

na vzdálenosti sledovaného úseku od portálu 

a ročním období. 

Jako příklad jsou uvedeny zatěžovací stavy 

a jejich kombinace pro tunely ražené Novou 

rakouskou tunelovací metodou (NRTM), jež je 

převažující konvenční tunelovací metodou u tunelů 

na PK v ČR: 

– vlastní tíha konstrukce, 

– horninový tlak; 

– zpravidla se předpokládá, že primární ostění 

v čase degraduje a horninový tlak přechází na 

ostění trvalé. Pokud to technické řešení 

primárního ostění z důvodů životnosti dovolí, 

lze počítat, že část trvalého zatížení přenese 

primární ostění, rozsah stanoví projektant; 

– hydrostatický tlak podzemní vody, pokud 

není drenážními opatřeními trvale 

a spolehlivě zajištěno, že tlak na konstrukci 

nepůsobí; 

– smrštění a dotvarování, 

– účinky klimatických změn, 

– náraz vozidla, 

– zavěšená technologická zařízení, 

– v agresivním prostředí posouzení šířky trhlin 

pro normová zatížení. 

Požadované kombinace zatěžovacích stavů: 

 KZS 1  = vlastní tíha ostění + horninový 

a hydrostatický 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 případě, kdy k němu může 

dojít. 

7.3 POŽADAVKY OBJEDNATELE NA 

ZHOTOVITELE DOKUMENTACE 

PRO TUNELY A VELKÉ PODZEMNÍ 

OBJEKTY 

Projektování, provádění a provozování 

tunelových dopravních staveb, zejména hloubení 

jam a šachet, ražení štol a tunelů, jakož i jiných 

podzemních prostorů o objemu nad 300 m3, spadá 

dle zákona č. 61/1988 Sb. pod působnost státní 

báňské správy. Projektant, objednatel, zhotovitel 

i správce jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto 

zákona: 

– při návrhu tunelových staveb je nutné 

dodržovat vyhlášku č. 55/1996 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů; 

– dokumentace může být zpracována jen 

projektantem, jehož odborná způsobilost 

k projektování objektů a zařízení, které jsou 

součástí činnosti prováděné hornickým 

způsobem, byla ověřena v rozsahu 

a způsobem stanoveným obecně závazným 

předpisem – vyhláškou ČBÚ č. 298/2005 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; 

– zhotovitel dokumentace musí dokumentaci 

projednat s místně příslušným OBÚ; 

– návrh tunelu je vždy nutno projednat s MD 

již ve fázi studie, případně DÚR. 

 

Charakteristiku horninového prostředí je třeba 

neustále doplňovat ve všech stupních PD a také při 

vlastní realizaci díla (na základě výsledků GTM). Při 

přípravě a realizaci tunelového díla se využívá zásad 

observační metody, včetně GTM. 

Součástí dokumentace tunelů je také vymezení 

aktivní zóny kolem tunelů, tzn. zóny ovlivnění 
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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 dokumentace 

monitorování indukovaných účinků při stavbě. 

V případě, kdy je v projektu předpokládána 

ražba tunelu za použití trhacích prací, zajistí 

objednatel u zhotovitele dokumentace dokumentaci 

„vstupní údaje pro projekt trhacích prací“. 

7.4 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A 

PŘEDPOKLADY PRO POUŽITÍ 

OBSERVAČNÍ METODY 

Předpoklady a požadavky pro použití 

observačních metod tunelování se dělí na technické 

a legislativní. 

 

Technické předpoklady: 

– Tunelovací metoda umožňuje reagovat na 

skutečně zastižené geotechnické podmínky, tj. 

umožňuje během 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 GTM, jehož 

výsledky jsou v co nejkratší době 

vyhodnoceny a interpretovány jako podklad 

pro optimalizaci dalšího technologického 

postupu výstavby. GTM řídí skupina RAMO, 

která je poradním orgánem objednatele a je 

mu přímo podřízena. 

– Objednatel zajistí pravidelné vyhodnocování 

GTM s ohledem na případné dosažení 

varovných stavů a včasné použití 

stanovených opatření k bezpečnému 

provádění (vyhláška č. 55/1996 Sb.). 

– V souladu s báňskými předpisy a dle 

požadavků projektu jsou v dokumentaci 

stavby 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, které je nutno provést 

v případě dosažení varovného stavu nebo při 

nepříznivém trendu sledované veličiny. 

Zhotovitel a objednatel stavby musejí zajistit 

možnost okamžitého použití navržených 

opatření zejména v případě nebezpečí vzniku 

havarijní situace (obecného ohrožení). 

Smluvní předpoklady: 

– Zadávací dokumentace a soubor smluvních 

vztahů musejí umožnit provádět úpravy 

technologických postupů a způsobu zajištění 

stability výrubu v reálném čase operativním 

rozhodováním kompetentních zástupců stran 

zúčastněných na výstavbě. Rozhodování 

probíhá bez administrativních průtahů po 

dohodě objednatele a zhotovitele na základě 

doporučení RAMO přímo na stavbě. 

– Zadávací dokumentace stavby definuje 

v soupisu prací alternativní jednotkové 

položky, které je možno v případě potřeb 

použít. Stanovuje způsob oceňování činností, 

které nejsou součástí nabídky a jejichž použití 

vyplyne až na základě skutečně zastižených 

geotechnických podmínek. 

– Členění stavby na stavební objekty 

a podobjekty musí odpovídat časovému sledu 

jednotlivých činností při výstavbě. Objektová 

skladba musí zajistit plynulé 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 projektu primárního ostění, 

výsledky GTM primárního ostění použít při 

dimenzování definitivního ostění atd.). 

Smluvní požadavky: 

– Smluvní vztahy jasně definují rozdělení rizik 

při výstavbě mezi objednatele a zhotovitele. 

– Před zahájením výstavby jsou určeni zástupci 

ze strany objednatele a zhotovitele, včetně 

definování kompetencí a odpovědnosti. Je 

odsouhlasen statut RAMO. 

– Objednatel a zhotovitel se před zahájením 

stavby dohodnou na nezávislé osobě 

„ombudsmana“ (soudního znalce v oboru), 

který bude rozhodovat v případě, že nedojde 

ke konsenzu mezi oběma stranami. Bude 

uveden ve zvláštních obchodních 

podmínkách. Použití observační metody je 

nutno zapracovat do obchodních podmínek. 

– Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně 

informace získané v rámci realizace GTM 

pro vedení díla ve smyslu vyhlášky 

č. 55/1996 Sb. ČBÚ v platném znění. 

7.5 GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM A 

GEOTECHNICKÉ VYHODNOCENÍ 

Kvalitně provedený geotechnický průzkum, jeho 

správné vyhodnocení a použití při projektování 

přispívá k ekonomicky a technicky úspěšnému 

provedení tunelu. Průzkum musí být proveden 

a vyhodnocen s dostatečným předstihem před 

zahájením projekčních prací. Při definování rozsahu 

průzkumu je nutná úzká spolupráce projektanta-

geotechnika, který zodpovídá za volbu tunelovací 
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metody, návrh technologických postupů ražby 

a statické posouzení navrženého technického řešení, 

s inženýrským geologem, který zodpovídá za 

realizaci průzkumu a zejména 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 projektu. 

Obecně platí, že průzkum je prováděn v několika 

stupních/fázích (odpovídajících fázím/stupňům) 

projektové přípravy. Začíná se metodami rychlými 

a levnými a pokračuje se časově a nákladově 

náročnějšími. 

Všechny prvky průzkumu musejí být 

zdůvodnitelné jejich využitím pro návrh a provádění 

tunelu. 

Cílem geotechnického průzkumu je poskytnutí 

dostatečného množství informací o zájmovém území, 

na základě kterých je zejména možno stanovit: 

– optimální vedení trasy z hlediska inženýrsko-

geologických poměrů, 

– stávající stabilitu území, resp. změny 

stabilitních poměrů v souvislosti s výstavbou, 

– polohu, velikost a stabilitu přírodních 

i umělých podzemních prostor v oblasti 

ovlivněné výstavbou tunelu, 

– podklady pro vypracování strukturní analýzy 

horninového 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 

technicko-ekonomického 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 geotechnických výpočtů, 

– parametry pro návrh hydroizolačního 

systému a systému 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 objednatel uvést v ZOP. 

Konečná optimalizace způsobu ražby 

a zajištění stability výrubu je prováděna na základě 

sledování čeleb, výsledků geotechnických měření 

a krátkodobé geotechnické předpovědi. 

Dokumentace musí splňovat nároky na 

spolehlivost a hospodárnost. Při návrhu je nutné 

uvážit i cenu pozemků, která zvláště v zastavěném 

území může rozhodujícím způsobem ovlivnit 

hospodárnost řešení. 

Základní náležitosti (členění, obsah textové 

a výkresové části) každého stupně dokumentace 

musejí být v souladu s SDS PK, ZOP-D a touto 

kapitolou TKP-D. 

Pro geotechnický průzkum platí TP 76. 

7.6  GEOTECHNICKÝ MONITORING 

TUNELŮ 

7.6.1 Všeobecně 

Pro geotechnický monitoring platí TP 237 

Geotechnický monitoring tunelů pozemních 

komunikací. Stanovují závazná pravidla provádění 

geotechnického monitoringu při přípravě a výstavbě 

silničních, dálničních s městských tunelů pozemních 

komunikací. Podrobnosti k vlastní realizaci viz 

v příloze č. 1. 

7.7 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ 

DOKUMENTACE 

7.7.1 Studie (ST) 

7.7.1.1 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 technických parametrech komunikace, na 

které je tunelové dílo navrhováno, včetně 

jednoznačného určení kategorie tunelu dle ČSN 

73 7507 a stanovení kategorie požárního 

nebezpečí; 

d) zhodnocení geotechnických podmínek stavby 

(včetně údajů geologických, inženýrsko-

geologických a hydrogeologických), a to na 

základě inženýrsko-geologického mapování 

a rešerše archivních materiálů; 
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e) výsledky orientačního geotechnického 

průzkumu; 

f) specifické podmínky objednatele formulované 

v ZOP-D, případně v ZTKP-D; 

g) mapa inženýrsko-geologických poměrů (pokud 

je zpracována); 

h) mapa krajinářského vyhodnocení zón 

záplavových území, mapa chráněných 

ložiskových území, mapa dobývacích prostorů 

a mapa ochranných pásem vodních zdrojů – viz 

TKP-D 11; 

i) evidence ložisek vyhrazených a nevyhrazených 

nerostů; 

j) územně plánovací dokumentace. 

 

Podklady, které zhotoviteli dokumentace zajistí 

a předá objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D. 

7.7.1.2 Základní požadavky na studii 

Průkaz realizovatelnosti tunelové stavby 

a porovnání jednotlivých variant řešení – porovnání 

se provede na základě technicko-ekonomických 

rozborů a jejich hodnocení (specifikace viz v ČSN 

73 7507). 

Přílohy studie vypracuje zhotovitel pouze do 

podrobností nutných pro návrh umístění tunelové 

stavby (podklad pro územní plán, podklad pro 

hodnocení vlivů na životní prostředí), odhad 

investičních nákladů pro porovnání variant, určení 

základních charakteristik stavby, které umožňují 

zjistit důležité podmiňující předpoklady a vlivy na 

životní prostředí. 

Studie tunelové stavby je zpracována společně 

se studií pozemní komunikace (vyhledávací studie, 

technická studie) – viz TKP-D 2 a 11. Tunelové 

stavby se řeší ve variantách. 

V rámci studie se stanoví druhy horninového 

prostředí, které jsou odvozeny na základě znalosti 

stávajících geologických poměrů v oblasti (území). 

V případě, že je stavba spojena s přesuny hmot 

velkého rozsahu, je součástí studie i logistické řešení 

této problematiky (plochy pro skladování materiálu, 

deponie vytěženého materiálu, plochy zařízení 

staveniště, možnost recyklace vytěženého materiálu 

a použitých hmot apod.). Studie slouží jako podklad 

pro provedení bezpečnostního auditu pozemních 

komunikací a jako podklad pro zpracování posudku 

vlivu stavby na životní prostředí (EIA). 

7.7.1.3 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 řešení, 

 stanovení bezpečnostní kategorie tunelu 

(TA, TB, TC, TC-H, TD nebo TD-H); 

ac) základní technické údaje jednotlivých 

variant; 

ad) popis jednotlivých tunelových tras 

s vymezením území se složitými 

geotechnickými poměry (sesuvy, 

poddolování apod.); 

ae) stanovení druhu horninového prostředí; 

af) základní prognóza účinků stavby na životní 

prostředí a na objekty v zóně ovlivnění; 

ag) závěrečná doporučení, včetně přehledu 

rizik, požadavků na další průzkumy, které 

je nutno zpracovat pro další stupeň 

dokumentace; 

ah) orientační stanovení investičních 

a provozních nákladů dle jednotlivých 

variant; 

ai) doklady. 

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 : 5 000 

(včetně zakreslení příjezdů a ploch ZS); 

bd) podélné řezy jednotlivých variant 

M 1 : 2 000/200 (včetně základních 

geotechnických údajů, rámcových návrhů 

technologie výstavby). 

c) Digitální dokumentace předaná 

objednateli: 

ca) písemná část v plném rozsahu bodů aa) až 

ai) vytvořená přímým tiskem do souboru ve 

formátu PDF. Skenování 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 otevřené 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 dokumentace. 

7.7.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DÚR) 

7.7.2.1 Všeobecně 

V této dokumentaci musejí být vyřešeny trvalé 

a dočasné zábory (služebnost) nutné pro výstavbu, 

provoz a údržbu díla. Musejí být řešeny zábory pro 

kotevní prvky, odvodňovací vrty, studně, 

příportálové plochy pro údržbu, služební příjezdové 

komunikace a zábory pro realizaci geotechnického 
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monitoringu, včetně přístupu pro realizaci vlastního 

měření. 

7.7.2.2 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 podkladů (pokud byla zpracována); 

c) dokumentace o hodnocení vlivu stavby na 

životní prostředí podle zákona č. 100/2001, viz 

TKP-D 11; 

d) geotechnický průzkum (zpravidla předběžný); 

e) dopravně-inženýrské údaje, 

f) údaje o poloze inženýrských sítí a povrchové 

zástavbě v zóně ohrožení (inventarizace); 

g) návrh směrového a výškového vedení trasy PK, 

návrh šířkového uspořádání PK; 

h) specifické podmínky objednatele formulované 

v ZOP-D, případně ZTKP-D; 

i) studie převládajícího proudění větrů; 

j) hluková studie (v blízkosti obcí), rozptylová 

studie; 

k) stanovisko MD ČR z hlediska technicko-

ekonomického a dopravního; 

l) koncepce požárně- bezpečnostního řešení (dle 

přílohy č. 4). 

 

Podklady, které zhotoviteli dokumentace zajistí 

a předá objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D. 

7.7.2.3 Základní požadavky na DÚR 

Cílem technického řešení tunelových staveb ve 

stupni DÚR je optimalizace technického řešení pro 

zvolenou alternativu vedení trasy z hlediska 

bezpečnosti a hospodárnosti. 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 

portálů, dostatečnou výšku nadloží nebo zjištěné 

tektonické poruchy, které by mohly výrazně 

zkomplikovat výstavbu a vést k nárůstu investičních 

nákladů. Musí být řešena koncepce požárně 

bezpečnostního řešení tunelu, zejména požárně-

nástupních ploch, včetně nezávislých příjezdů k nim. 

V návrhu stavby tunelu určí zpracovatel DÚR 

jednoznačně rozsah dočasných i trvalých záborů 

pozemků (včetně ploch pro kotvení, odvodňovací 

vrty, body pro GTM, včetně přístupů), nároky na 

demolice, předmět dokumentace, základní 

parametry technického řešení, včetně technického 

vybavení, specifikuje požadavky na zajištění měření 

a průzkumů, stanoví vazby na okolí a specifikuje 

základní technologie realizace. Zhotovitel 

dokumentace potvrdí kategorii tunelu z hlediska 

jeho délky, šířkového uspořádání a technického, 

zejména požárně bezpečnostního vybavení. Je nutné 

navrhnout koncepci zásobování tunelu vodou 

(včetně zdrojů), elektrickou energií, možnost 

zajištění radiového spojení. Navrhne se koncepce 

řízení tunelu, včetně řídicího pracoviště. 

V rámci DÚR stanoví projektant na základě 

výpočtů a odborného odhadu (ve spolupráci se 

specialistou objednatele nebo znalcem v oboru) zóny 

poklesů, zóny sledování, zóny ovlivnění s ohledem 

na vyvolané deformace nadloží, seizmické účinky 

a ovlivnění režimu podzemních vod apod. Stanoví 

ochranné pásmo budoucího tunelu. Tyto zóny 

zakreslí do základní koordinační situace. V zóně 

ovlivnění proběhne inventarizace dotčených objektů 

(před dokončením dokumentace). 

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 definitivní sítě (včetně 

kabelových) a bezpečnost vlastní výstavby 

(odstranění stromů ohrožujících výstavbu apod.). Je 

nutné stanovit rozsah stavebních jam, dotčených 

přeložek inženýrských sítí, ploch zařízení staveniště, 

včetně dočasných skládek, 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 a připraví koncepci 

měření a sledování realizovaného v rámci GTM 

(včetně požadavků na zábory). 

Průzkumy a doprovodné studie (např. 

vizualizace) související s DÚR jsou dokladovány 

v samostatné části dokumentace – „doprovodná 

dokumentace k DÚR“. Vydává se v počtu pare 

3 kusů. 

7.7.2.4 DÚR tunelových staveb obsahuje: 

a) Písemná část: 

aa) identifikační údaje, záborový elaborát, 

včetně potřeb pro ZS (plochy, příjezdy, 

přípojky, přeložky), požadavky na věcná 

břemena – služebnost; 

ab) zdůvodnění základní koncepce vedení trasy 

a tunelové stavby, včetně variant; 

ac) členění dokumentace na jednotlivé objekty, 

podobjekty a provozní soubory – zůstává 

platné i v dalších stupních dokumentace; 

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) stanovení požadavků na vodotěsnost díla 

dle způsobu jeho využití a dle zastiženého 

geologického a hydrogeologického pros-

tředí; 

ag) popis technického vybavení tunelu, včetně 

vazby na přilehlé úseky trasy, stanovení 

způsobu napájení, způsobu větrání, řízení 
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dopravy a technického vybavení tunelu 

(EPS atd.), popis operátorského pracoviště 

a dispečinku; 

ah) definování požadavku na služební 

a servisní plochy u PTO (pro stavební 

a zimní údržbu), vlastní PTO (umisťuje se 

vždy vpravo ve směru jízdy, zpravidla před 

portálem), zásahové plochy IZS – po 

dohodě všech dotčených složek mohou být 

společné s plochami pro údržbu, Policii ČR 

pro řešení přestupků (např. odstavení 

porouchaných nákladních vozidel) a plochu 

pro nouzové přistání helikoptéry; 

ai) předběžný statický výpočet primárního 

a definitivního ostění tunelu; 

aj) bezpečnostní dokumentace tunelu (ve 

smyslu přílohy č. 4); 

ak) koncepce požárně bezpečnostního řešení 

(ve smyslu přílohy č. 4); 

al) soupis všech doprovodných dokumentací; 

am) koncepce organizace výstavby (včetně 

dopravních opatření pro stavbu, ploch ZS 

a příjezdů na stavbu, zdrojů energie, 

ochrany stavby proti povodním); 

an) přehled průzkumů, které je nutno zpracovat 

pro další stupeň dokumentace; 

ao) zajištění ochrany životního prostředí 

(včetně uložení rubaniny a likvidace 

odpadů a vod apod.); 

ap)    popis jednotlivých technických provozních 

souborů. 

b) Statická část: 

ba) výpočty stability svahů stavebních jam, 

pažení stavebních jam apod.; 

bb) zjednodušený výpočet průkazu dimenzí 

primárního a definitivního ostění 

pro předpokládaná zatížení, resp. kombi-

naci; 

bc) výpočet sedání nadloží a šířky poklesové 

kotliny. 

c) Výkresová část: 

ca) přehledná situace M 1 : 5 000 (2 000); 

cb) koordinační situace M 1 : 1 000 (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 jednotek, ploch pro 

odstavení porouchaných nákladních 

vozidel, ploch pro údržbu tunelu, ploch pro 

nouzové přistání helikoptéry, vedení všech 

tras kabelů a trubních vedení (včetně 

provizorních pro ZS); 

cc) vzorové příčné řezy M 1 : 100; 

cd) podélné profily s geotechnickými údaji 

a technologií postupu výstavby 

M 1 : 2 000/200; 

ce) charakteristické příčné řezy s geotechnic-

kými údaji a se zakreslením objektů 

a ochranných zón M 1 : 200; příčné řezy 

s geotechnickými údaji v místě stavebních 

jam a předzářezů se zakreslením způsobu 

zajištění stability svahů/stěn stavební jámy 

a hranice záboru pozemků; 

cf) výkresy ostatních stavebních objektů 

M 1 : 100; 

cg) schéma technologie výstavby; 

ch) schémata technologického vybavení tunelů; 

ci) vizualizace portálových úseků (zákresy do 

fotografií); 

cj) geotechnický monitoring, návrh 

vzdálenosti měřických profilů, sledované 

veličiny; 

ck) základní koordinační schéma technického 

vybavení tunelu. 

d) Digitální dokumentace předaná 

objednateli: 

da) písemná část v plném rozsahu bodů aa) až 

an) vytvořená přímým tiskem do souboru 

ve formátu PDF. Skenování 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 ba) až be) 

a bl) v otevřené formě ve formátu DWG 

nebo DXF; 

dc) statická část v plném rozsahu bodů ca) až cc) 

vytvořená přímým tiskem do souboru ve 

formátu PDF. Skenování 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. 

7.7.2.5 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 

osazení do terénu, primární a definitivní 

ostění, způsob zajištění vodonepropustnosti 

ostění (izolační systém), koncepce 

provizorního a definitivního odvodnění 

tunelu, včetně opatření pro úpravu důlní 

vody, základní statické a stabilitní výpočty; 

ab) hodnocení geotechnických podmínek pro 

tunelování, včetně stanovení typu chování 

horninového prostředí; 
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ac) základní návrh technologie provádění, 

včetně předběžného statického výpočtu 

jednotlivých fází výstavby, nároky na IGP; 

ad) stavební řešení jednotlivých provozně-

technických objektů a jejich osazení 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 nástupních ploch); 

af) stanovení rozsahu a provedení podzemních 

a nadzemních technických objektů, zařízení 

pro odvod tepla a kouře; 

ag) požární vodovod, včetně zdroje vody; 

ah) možný střet zájmů (ložiska nerostů, 

chráněná ložisková 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 mohou projevit nepříznivé indukované 

účinky stavby, a prognóza velikosti těchto 

účinků; 

ak) základní stanovení rozsahu trhacích prací 

a stanovení zóny ohrožení seizmickými 

účinky; 

al) inventarizace objektů v zóně ovlivnění 

a podél dopravních tras těžké staveništní 

dopravy a základní stanovení odolnosti 

objektů zejména na deformační a seizmické 

účinky (povrchové stavby všech druhů, 

podzemní stavby, inženýrské sítě 

povrchové i podzemní, prameny, studny, 

jiné jímací objekty, případně jiné 

nemovitosti), závěry stavebně technického 

průzkumu; 

am) základní koncepce GTM při stavbě tunelu, 

včetně monitoringu objektů v zóně 

ovlivnění a podél dopravních tras 

a stanovení případného dočasného záboru 

pozemků pro monitorovací objekty; 

an) možnost uložení rubaniny, případně způsob 

dalšího využití; 

ao) postup a technologie výstavby ve vazbě na 

organizaci výstavby komunikace; 

ap) stanovení principu ochrany proti účinkům 

bludných proudů. 

b) Technické vybavení tunelů 

ba)  řízení dopravy a technologie tunelu 

 stanovení koncepce řízení dopravy 

a technologie v tunelu nebo soustavě 

tunelů (například 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 jednotlivých tunelů, včetně 

společného řídicího pracoviště pro 

několik tunelů a dalších míst s možným 

dohledem, 

 návrh dopravní signalizace 

a dopravního značení, včetně přilehlých 

úseků portálů dopravního značení, 

 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 

excesů, 

 návrh organizačního začlenění 

tunelových staveb do dopravních 

systémů z hlediska řízení dopravy, 

technologie a systému údržby 

s ohledem na jednotnost řešení 

a zachování architektury tunelových 

systémů dle TP 98 (včetně dalších novel 

a doplnění, bod 10.3.3), 

 rozhodnutí o způsobu řízení tunelu, 

 stanovení rozsahu řízených technických 

uzlů; 

bb)  odhad energetické náročnosti osvětlení 

tunelu 

 vodicí osvětlení (na hraně chodníku), 

 nouzové (evakuační) osvětlení, 

 bezpečnostní osvětlení (zvýraznění 

vstupu do únikových cest, SOS skříní 

apod.); 

bc) větrání tunelu 

 stanovení koncepce větrání, včetně 

energetické náročnosti, 

 v případě nutnosti (městské tunely nebo 

tunely v blízkosti obcí) provedení 

hlukové a rozptylové studie; 

bd) bezpečnostní systém 

 SOS kabiny – situační umístění 

v tunelové troubě a u portálů tunelu, 

 systém videodohledu – koncepce 

a využití, 

 požární zabezpečení 

 koncepce řešení EPS, 

 propojení na integrovaný 

záchranný systém, 

 zdroje vody k požárním účelům, 

 čerpací stanice požární vody, 

 spojovací a dorozumívací zařízení – 

ozvučovací systém, 

 zhodnocení předpokladů pro 

vybudování radiového spojení, 

 stanovení účastníků spojení, 

 telefonní spojení; 

be) energetický systém 

 zajištění dvou nezávislých zdrojů 

napájení (110 kV) z veřejného rozvodu 
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(napájení elektrickou energií ve stupni 

1), popřípadě návrh dieselagregátu, 

 návrh trafostanice, rozvody VN, NN, 

 stanovení rozsahu kabelových rozvodů, 

návrh záložních zdrojů el. energie (UPS, 

DA), 

 návrh zařízení (spotřebičů) napájených 

ze zálohovaných zdrojů bez výpadku 

(UPS), s výpadkem (DA) 

a nezálohovaných zdrojů, 

 energetická bilance (i zálohování), 

 uzemnění a ochrana proti bludným 

proudům. 

7.7.2.6 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 stavebních objektů a podobjektů dle 

požadavků popsaných v bodě 7.4, včetně 

jednotkových cen pro doplňkové technologie 

výstavby. 

7.7.2.7 Vypracování expertního posouzení DÚR 

Expertní posouzení zajišťuje objednatel. 

Expertní posudek doplněný stanoviskem zhotovitele 

dokumentace a rozhodnutím objednatele tvoří 

nedílnou součást čistopisu DÚR. 

7.7.2.8 Doprovodná dokumentace k DÚR 

Soupis doprovodných dokumentací je definován 

v ZOPD. 

Doprovodná dokumentace zachycuje veškeré 

související průzkumy zpracované v průběhu 

zpracování DÚR. Výsledky těchto průzkumů jsou 

zohledněny v technickém řešení. V doprovodné 

dokumentaci se dokladují veškeré rozhodující 

podklady, zápisy z jednání, vyjádření, která nejsou 

dokladovány v základní dokumentaci DÚR. 

Vydává se v počtu pare 3 kusů. 

Doprovodná dokumentace se čísluje samostatně 

novou číselnou řadou z římských čísel (DÚR). 

Příklady doprovodné dokumentace: 

I/DÚR Inventarizace objektů v zóně 

ovlivnění, včetně protokolu 

o inventarizaci objektu. Podrobně 

řešeno v příloze č. 2.1. 

II/ DÚR Stavebně technický průzkum 

objektů v zóně ovlivnění, případně 

i v zóně sledování, včetně základní 

fotodokumentace a základní 

výkresové dokumentace. 

III/ DÚR Předběžný inženýrsko-

geologický průzkum – převážně 

na základě archivních podkladů 

s cílem stanovit chování 

horninového masivu. V oblasti 

portálů, resp. stavebních jam 

předzářezů a hloubených úseků 

tunelu je průzkum doplněný 

o geofyzikální metody a vrtný 

průzkum s cílem určení 

geologických rozhraní pro návrh 

zajištění svahů stavebních jam. 

IV/ DÚR Průzkum stávajících 

inženýrských sítí a podzemních 

objektů – vodovodní řady 

a přípojky, kanalizační řady, 

plynovod, potrubní pošta, 

slaboproud – kabelové sítě 

i nadzemní sdělovací sítě, 

silnoproud – VVN, VN, NN, 

ostatní sítě v zemi (potrubí, 

sdružené trasy, kabelovody apod.). 

V/ DÚR Předběžné zhodnocení území 
z hlediska výskytu a ochrany 

archeologických památek. 

VI/ DÚR Protikorozní a radonový 

průzkum. 

VII/ DÚR Dendrologický průzkum – 

inventarizace zeleně. 

VIII/ DÚR Studie určení lokalit pro ZS, pro 

případné výdechy nebo sání. 

IX/ DÚR Hlukové studie – prověření 

negativních vlivů zejména na okolí 

a zástavbu (zdroje hluku, hlukové 

charakteristiky zdrojů, nejvyšší 

přípustné hladiny hluku, opatření k 

omezení hluku, výpočetní model 

hluku, výpočet hluku ve 

venkovním prostoru, srovnání 

výsledků výpočtu s limity aj.). 

X/ DÚR Bezpečnostní dokumentace (ve 

smyslu přílohy č. 4). 

XI/ DÚR Koncepce požárně bezpečnost-

ního řešení (ve smyslu přílohy 

č. 4). 

XII/ DÚR Dokladová část – doklady 

z projednávání DÚR při 

zpracování projektu. 

7.7.3 Dokumentace pro stavební povolení 

(DSP) 

7.7.3.1 Všeobecně 

Tato dokumentace slouží u tunelových staveb 

pouze pro vydání stavebního povolení. Nemá být 

zároveň použita jako dokumentace pro zadání stavby. 

Vzhledem k možným komplikacím se stavebním 

úřadem při změnách stavby před dokončením díla je 

třeba zpracovat dokumentaci pouze do podrobností, 

které vyžaduje zákon a příslušný stavební úřad.  
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7.7.3.2 Základními výchozími podklady pro 

zpracování DSP tunelových staveb jsou: 

a) schválená dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DÚR); 

b) rozhodnutí o umístění stavby se stanovisky 

a požadavky účastníků územního řízení, které je 

nutno v DSP respektovat; 

c) podrobný geotechnický průzkum; 

d) dopravně-inženýrské údaje; 

e) stavebně technický průzkum, případně 

podrobná pasportizace všech povrchových 

objektů a inženýrských sítí v zóně ovlivnění 

(sledování); 

f) další průzkumy jsou specifikovány v ZOP-D 

(stavebně technický průzkum objektů v zóně 

ohrožení, stanovení deformační odolnosti 

objektů v zóně ohrožení, stanovení seizmické 

odolnosti objektů, vstupní údaje pro projekt 

trhacích prací, hluková studie, rozptylová 

exhalační studie atd.); 

g) závěry a doporučení z doprovodných 

dokumentací k DÚR a DSP. 

Podklady, které zhotoviteli dokumentace zajistí 

a předá objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D. 

7.7.3.3 Základní požadavky na návrh jsou: 

a) dosažení určených parametrů a požadavků 

stanovených v DÚR; 

b) dodržení odsouhlasené koncepce DÚR, 

možnost drobných korekcí trasy zejména 

v příportálových úsecích s ohledem na přesný 

návrh zajištění stavebních 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 

požadavků podle zjištěného typu chování 

horninového prostředí; 

f) respektování příslušných ČSN, TP, VL,TKP 

staveb PK, OT SKP a SDS-PK; 

g) splnění specifických požadavků objednatele 

definovaných v ZOP-D, v ZTKP-D; 

h) součástí projektu musí být riziková analýza 

faktorů ovlivňujících bezpečnost provádění díla 

a objektů v dosahu možného ovlivnění na 

základě celkového vyhodnocení výsledků 

geologického a inženýrskogeologického 

průzkumu; 

i) stanoví požadavky na náplň a rozsah GTM, 

upraví zónu ovlivnění s ohledem na vyvolané 

deformace nadloží, seizmické účinky 

a ovlivnění režimu podzemních vod; 

j) navrhne organizaci pravidelného 

vyhodnocování GTM s ohledem na případné 

dosažení varovných stavů a včasné použití 

stanovených opatření k bezpečnému provádění. 

7.7.3.4 DSP tunelových staveb obsahuje: 

a) Písemná část 

aa) všeobecná část, identifikační údaje, členění 

stavby, vazby na okolní výstavbu; 

ab) technická část 

 vyhodnocení dosud provedených 

geotechnických průzkumů, podrobný popis 

geotechnických podmínek s ohledem na 

předpokládanou metodu výstavby tunelu, 

rozdělení horninového masivu na 

kvazihomogenní celky, včetně 

doporučených hodnot geotechnických 

parametrů; určí způsob výstavby tunelu, 

včetně zajištění bezpečné stability výrubu, 

 stanovení postupu (způsobu) výstavby, 

včetně návrhu technologických tříd výrubu, 

očekávané hodnoty deformací primárního 

ostění pro jednotlivé technologické třídy 

výrubu, 

 návrh na úpravu vod, ochrana díla proti 

průvalům vod a zvodnělého materiálu 

(i dešťových), ochrana díla při povodních; 

ac) koncepce vedení vod v tunelu a před 

portály (kanalizace, tunelové drenáže, 

odvodnění vozovky, stanovení kapacity 

s ohledem na údržbu a požární zásah apod.); 

ad) likvidace důlních vod (včetně trvalých 

přítoků podzemních vod); 

ae) systém ochrany díla proti pronikání 

podzemní a srážkové vody do díla; 

af) ochrana proti vnějším vlivům (bludné 

proudy, agresivita prostředí, přívalové 

vody); 

ag) písemnosti jednotlivých stavebních objektů 

a provozních souborů; 

ah) doklady, protokol o stanovení prostředí; 

ai) komplexní GTM, včetně popisu varovných 

stavů a kritérií pro zvýšení nebo snížení 

četností měření v závislosti na vývoji 

sledované veličiny v čase; 

aj) staveniště a provádění výstavby, nároky na 

zkušební provoz a záruční dobu, přehledné 

tabulky hlavních prací; 

ak) popis objektové skladby s ohledem na 

možnost použití observační metody; 

al) harmonogram postupu výstavby díla. 

b) Statická část 

ba) posouzení stability zajištění stavebních jam 

(stabilita 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 : 5 000 (2 000); 
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cb) koordinační situace M 1 : 500 s označením 

stavebních objektů a provozních souborů, 

včetně zakreslení zóny poklesů, ovlivnění 

a sledování, vedení inženýrských sítí 

(včetně provizorních); 

cc) vzorové příčné řezy M 1 : 50 všech typů 

ostění (standardní 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 

znázorněním geometrických vztahů mezi 

průjezdným průřezem a konstrukcí ostění, 

technologickým vybavením tunelu apod.; 

cd) charakteristické řezy s geotechnickými 

údaji, včetně rozsahu poklesové zóny 

a zakreslením objektů a sítí v nadloží 

M 1 : 100 (200); 

ce) podélné profily s geotechnickými údaji 

a prognózou rozdělení raženého úseku 

tunelu na technologické třídy výrubu 

M 1 : 2 000/200 (M 1 : 1 000/100 

v zastavěném území); 

cf) výkres technologických tříd výrubu (délka 

záběru, členění plochy výrubu, schéma 

kotvení pro jednotlivé dílčí výruby, 

vzdálenost kotvení od čelby, skladba 

primárního ostění, typy a délky kotev a sítí, 

dimenze výztužných rámů, maximální 

odstupy čeleb dílčích výrubů, opatření 

prováděná v předstihu před ražbou atd.), 

včetně tabulky výkazu materiálu pro 

jednotlivé technologické třídy výrubu 

na 1 záběr a 1 m tunelu; 

cg) návrh izolačního systému a drenáží, včetně 

návrhu úpravy a odvedení drenážních vod; 

ch) výkresy požární ochrany, situace dojezdů 

k požárnímu zásahu; 

ci) výkresy jednotlivých stavebních objektů 

a provozních souborů; 

cj) koordinační a technologické schéma 

vybavení tunelu; 

ck) situace POV, včetně doporučeného rozsahu 

a vybavení ZS (rozmístění objektů, dílen, 

šaten, jímek apod.); 

cl) výkresy stavebních jam a povrchových 

objektů (situace, příčné řezy), včetně 

zajištění odvodnění, oplocení a zakreslením 

na hranici záborů pozemků; 

cm) situace pomocných úprav, přípomocí, 

záborů pro provádění GTM v celé oblasti 

vlastního tunelu a příportálových zářezů. 

d) Digitální dokumentace předaná 

objednateli (vybranému zhotoviteli díla): 

da) písemná část v plném rozsahu bodů aa) až 

aj) vytvořená přímým tiskem do souboru ve 

formátu PDF. Skenování 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) statická část v plném rozsahu bodů ba) až 

bd) vytvořená přímým tiskem do souboru 

ve formátu PDF. Skenování 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. 

7.7.3.5 Rozsah DSP tunelových staveb 

a) Stavební část 

aa) zhodnocení geotechnických podmínek 

stavby tunelu, včetně stanovení všech rizik 

spojených s realizací stavby, stanovení 

chování systému výrubu a vystrojení, 

včetně pozorování s definovanými 

požadavky územního rozhodnutí; 

ab) konstrukce tunelu, včetně vybavení, 

odvodnění, vnějších drenáží a konstrukcí 

a ochrany proti bludným proudům; 

ac) větrání a odvodnění při výstavbě (včetně 

ploch ZS, likvidace nebo úpravy vod); 

ad) komunikace, chodníky, dopravní značení, 

včetně konstrukcí pro ně; 

ae) plochy pro údržbu tunelů, požárně nástupní 

plochy, včetně příjezdové komunikace, 

af) technologie provádění 

 stanovení rozhodujících technologií 

provádění tunelu, 

 včetně statického výpočtu na základě 

geotechnických podkladů, 

 stanovení rozsahu (prognóza) použití 

jednotlivých technologických tříd výrubu, 

 stanovení mezních hodnot přetváření, 

napětí, deformačních změn, včetně 

prognózy časového průběhu, 

 velikost technologicky a geologicky 

podmíněného nadvýrubu, rychlost postupu 

ražby; 

ag) návrh opatření k ochraně dotčených práv 

právnických a fyzických osob; 

ah) upřesnění zóny ovlivnění, zóny sledování 

a zóny poklesů; 

ai) stanovení velikosti indukovaných účinků; 

aj) podrobná pasportizace objektů v zóně 

ovlivnění; 

ak) stanovení odolnosti objektů v zóně 

ovlivnění; 

al) dokumentace technických opatření 

k zajištění bezpečnosti ohrožených 
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povrchových objektů zjištěných i v rámci 

pasportizace; 

am) zajištění požární vody a vody pro čištění 

tunelů; 

an) návrh podmínek provozu a údržby tunelu 

s dopadem na nutnou kvalitu stavebních 

materiálů tunelu, včetně technologického 

vybavení; 

ao) podrobný návrh tvarového, konstrukčního 

a barevného řešení vnitřních povrchů 

tunelů a vlastních portálů. 

b) Technické vybavení tunelu 

ba) řízení dopravy a technologie tunelu 

 návrh umístění dopravních značek 

a signalizace (TKP-D 8), 

 stavební řešení pro vyhodnocování 

dopravních parametrů a kontrolu výšky 

vozidel; 

 stanovení konfigurace ŘS, návrh 

základních modulů řízení, 

 stanovení dispečerského a operátorského 

pracoviště, 

 slovní stanovení parametrů a způsobu 

řízení; 

bb) osvětlení tunelu 

 světelně technický návrh osvětlení 

s ohledem na způsob provozování tunelu 

(průjezdní a akomodační osvětlení), 

 vodicí osvětlení (na hraně chodníku), 

 nouzové (evakuační) osvětlení, 

 bezpečnostní osvětlení (zvýraznění vstupu 

do únikových cest, SOS skříní apod.), 

 stanovení způsobu napájení osvětlení 

a elektrického příkonu, včetně zálohování; 

bc) větrání tunelu 

 stanovení parametrů a umístění jednotli-

vých ventilátorů, 

 stanovení vzduchotechnických kanálů 

a stavebních řešení sacích nebo výdušných 

objektů, 

 stanovení umístění jednotlivých zařízení 

pro měření fyzikálních veličin; 

bd) bezpečnostní systém 

 dopracování bezpečnostního systému ve 

vazbě na konfiguraci řídicího systému, 

 SOS skříně, jejich typ, počet, umístění, 

 spojovací a dorozumívací zařízení 

 bezdrátové spojení s jedoucí-

mi vozidly údržby, 

 bezdrátové spojení mezi 

složkami IZS (Policie ČR, 

HZS, ZZS), 

 stanovení konfigurace zařízení, 

 stanovení frekvenčních pásem 

jednotlivých abonentů, 

 stanovení způsobů vykrytí 

zastíněných pásem, 

 stanovení řešení pro zvolenou 

variantu, 

 ozvučovací systém, 

 požární zabezpečení 

 stanovení konfigurace 

prostředků EPS, 

 dořešení vazby na integrovaný 

záchranný systém dle závěrů 

připomínek k DÚR, 

 dopracování nezávislých 

příjezdů a zásahových ploch, 

 stanovení zdrojů požární vody, 

 čerpací stanice požární vody, 

 systém videodohledu 

 stanovení konfigurace 

videodohledu, 

 umístění jednotlivých 

videokamer a videoústředny 

a jejich napojení na ŘS; 

be) energetický systém 

 stanovení příkonů el. energie (energetická 

bilance), 

 stanovení sestavy rozvoden VN, 

 stanovení počtu a výkonů jednotlivých 

transformátorů, 

 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 

proudům. 

7.7.3.6 Položky soupisu prací a odhad 

stavebních nákladů 

Soupis prací a odhad nákladů se v DSP provádí 

v případě, 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. 

7.7.3.7 Vypracování expertního posouzení DSP 

Expertní posouzení zajišťuje objednatel. 

Expertní posudek doplněný stanoviskem zhotovitele 

dokumentace a rozhodnutím objednatele tvoří 

nedílnou součást čistopisu DSP. 

7.7.3.8 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 projektu DSP, tak i pro přípravu stavby 
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a vydání stavebního povolení. Vydává se v počtu 

pare 3 kusů. 

Současně jsou doprovodné dokumentace 

využívány i pro další stupeň dokumentace, zejména 

pro zadávací výkresy stavby, realizační dokumentaci 

stavby (RDS), ale také pro vlastní vedení stavby 

(pasportizace, kamerové prohlídky atd.). 

Doprovodné dokumentace (číslují se samostatně 

číselnou řadou z římských čísel): 

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 inženýrsko-geologických 

poměrů řešení hydrogeologické 

charakteristiky, základní údaje 

o zeminách, horninách, zatřídění do 

technologických tříd NRTM atd. 

III/DSP Podrobná pasportizace objektů 

v zóně ovlivnění – předmětem je 

podrobná pasportizace technického 

stavu všech objektů. Podrobnosti viz 

v příloze č. 2.3. 

IV/DSP Kamerové prohlídky – na základě 

požadavku správce stokové sítě 

musejí být provedeny kamerové 

prohlídky všech stok v dotčeném 

území (zóna sledování) a jejich stav 

dokladován protokolárně (jak 

dešťových, tak i splaškových). 

V/DSP Dokumentace pro vodoprávní 

řízení – projednání možnosti odběru 

podzemní vody, případně povrchové 

vody se správcem toku. 

VI/DSP Aktualizovaná rozptylová studie 

z DÚR 

VII/DSP Aktualizovaná hluková studie 

z DÚR 

VIII/DSP Základní korozní průzkum: 

horninové prostředí, podzemní vody 

a plyny, bludné proudy apod. 

IX/DSP Dokladová část: doklady 

z projednávání při zpracování DSP. 

X/DSP Geotechnický monitoring 

 průvodní zpráva 

 organizace GTM 

 popis varovných stavů 

 četnost měření 

 technická část (situace bodů 

GTM, schéma osazení 

konvergenčních bodů 

a ostatních měření, plochy 

záborů pro GTM, včetně 

příjezdů) 

XI/DSP Zásady Provozní dokumentace 

 popis a funkce technického 

zařízení v tunelu 

 dispečerské a operátorské 

pracoviště 

 koncepce řízení dopravy, 

dopravní stavy 

 údržba stavebních konstrukcí 

a technologického vybavení 

 stanovení objízdných tras při 

uzavření tunelu 

 koncepce zásahu složek 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 – dokumentace je 

zpracována ve smyslu oddílu 

1 vyhlášky MMR č. 137/98 Sb. 

a vyhlášky č. 246/2001 Sb., § 41, 

odst. 2 a 3. Podrobnosti viz v příloze 

č. 4. 

7.7.4 Zadávací dokumentace stavby 

7.7.4.1 Všeobecně 

Tato dokumentace musí pojmenovat 

a zahrnovat všechny náklady na požadované činnosti 

spojené nejen s vlastní stavbou, ale také činnosti 

spojené s vyzkoušením technologického vybavení, 

uvedení tunelu do provozu, přejímacím řízením, 

zkušebním provozem a v neposlední řadě s náklady 

spojenými se servisem technologického vybavení po 

dobu záruky. 

Správce tunelu zpravidla zajišťuje čištění 

vozovky, chodníků a ostění. 

Objednatel musí umožnit vedení díla dle 

pravidel Observačních tunelových metod.  Stanoví 

varovné stavy z hlediska zajištění stability výrubu, 

únosnosti systému ostění/hornina, přípustných 

deformací výrubu a zajištění stability objektů 

v nadloží. Varovný stav může být kromě hodnoty 

určení i předpokládaným vývojem sledované 

veličiny v čase. 

GTM bude prováděn po celou dobu výstavby 

a také během záruční doby díla.  Tyto náklady musí 

zhotovitel zahrnout do své nabídky. Ukončit měření 

je možné dříve, a to v případě, že po dobu 1 roku 

nedojde ke změně sledovaných veličin (dojde 

k uklidnění pohybů). 

V projektové dokumentaci je nutno 

jednoznačně stanovit práva a povinnosti celého 

řešitelského týmu, včetně RAMO, GTM, Kanceláře 

GTM a geologického dozoru, dle pravidel 

uvedených v báňských předpisech. Při realizaci 

podzemního díla nastává často situace, kdy je nutno 

rozhodnout během několika minut o dalším postupu 

prací. Stavební dozor musí být na stavbě při ražbách 
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trvale přítomen, obdobně musí probíhat nepřetržitě 

GTM (ve smyslu vyhlášky č. 55/1996 Sb. ČBÚ 

v platném znění). 

Pokud se uvažuje s variantním řešením 

technologie výstavby (např. pomocí TBM, EPB), 

musí být i toto zohledněno v zadávací dokumentaci. 

Je nutné podrobně definovat kritéria kvality 

také pro výrub a primární ostění a jasně definovat 

práva a kompetence při interpretaci geotechnických 

tříd výrubu. Cílem je vynakládat jen takové 

investiční náklady, které jsou nutné pro zajištění 

stability výrubu. 

7.7.4.2 Výchozí podklady pro zpracování ZDS 

a) schválená dokumentace pro stavební povolení 

a jeho podmínky (požadavky IZS, zejména HZS, 

P-ČR) 

b) ZOP-D, ZTKP-D (pokud jsou zpracovány 

objednatelem); 

c) případně dodatečné průzkumy, zaměření 

zjištěné objednatelem (závěry doprovodné 

dokumentace) a další požadavky objednatele 

uvedené v ZOP-D; 

d) závěry a doporučení doprovodných 

dokumentací. 

7.7.4.3 Základní požadavky pro návrh jsou: 

a) zhotovitel dokumentace doplní dokumentaci 

DSP podle podmínek stavebního povolení; 

b) zhotovitel ZDS doplní výkresovou část DSP 

o podrobnosti, které umožňují jednoznačně 

sestavit soupis prací (SPS) podle OTSKP, 

rozšířené zejména o všechny možnosti 

technického a technologického řešení; 

c) zhotovitel dokumentace vypracuje ZDS tak, aby 

podle ní bylo možné jednoznačné provedení 

zhotovovacích prací, včetně řešení havarijních 

situací; 

d) riziková analýza faktorů ovlivňujících 

bezpečnost provádění díla a objektů v dosahu 

možného ovlivnění na základě celkového 

vyhodnocení výsledků geologického průzkumu. 

Projekt rozdělí horninový masiv do 

kvazihomogenních celků a pro každý z celků 

určí způsob zajištění stability výrubu 

a technologický postup prací; 

e) zhotovitel dokumentace vypracuje 

doprovodnou dokumentaci k ZDS, která 

obsahuje převážně písemné dokumenty (např. 

zdůvodnění, doklady apod.) určené pouze 

objednateli ZDS; 

f) ZDS musí být zpracována tak, aby textová 

a výkresová část byla v souladu se soupisem 

prací; 

g) ZDS definuje rizika (geotechnická, 

technologická apod.) a jejich rozdělení mezi 

zhotovitele a objednatele a s tím související 

práva a povinnosti; 

h) dokumentace ZDS musí respektovat členění 

stavby na podobjekty a provozní soubory podle 

DSP (viz TKP-D 1). 

7.7.4.4 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 geotechnických 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 

zásadní vystrojovací prostředky primární výstroje 

a jejich dimenze). Nedílnou součástí ZDS je 

komplexní statický výpočet celého díla, včetně 

příportálových zářezů a vlastních provizorních 

a definitivních portálů. 

7.7.4.5 ZDS tunelových staveb obsahuje: 

Dokumentace je členěna na: 

 koordinační část (koordinační situace), 

 stavební objekty a podobjekty, včetně 

ochrany proti bludným proudům, 

 členění na podobjekty musí být zpracováno 

v návaznosti na předpokládaný 

harmonogram výstavby a umožňovat tak 

během realizace průběžné sledování 

investičních nákladů, 

 provozní soubory, 

 statické a stabilitní výpočty, 

 doprovodnou dokumentaci, 

 všeobecné práce pro tunel. 

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 : 1 000 (500), 

v zastavěném území M 1 : 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 (200) 

v rozsahu zóny sledování se zobrazením 

rozsahu poklesové kotliny, staveb, objektů 

a inženýrských sítí v nadloží ovlivněném 

výstavbou (i pravděpodobně); 

ad) vzorové příčné řezy M 1 : 50; 

ae) návrh skladby a parametrů izolačního 

souvrství, pojistný systém, speciální detaily; 

af) příčné řezy atypických profilů tunelu; 

ag) technologické třídy výrubu; 
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ah) vytyčovací schéma a souřadnice základních 

bodů, vytyčovací výkresy stavebních jam, 

os tunelů a případně osy hlavní trasy 

s uvedením hlavních bodů trasy 

ve staničení i 3D souřadnicích lokálního 

nebo globálního souřadného systému; 

ai) pravidla pro výpočet kubatur - hranice 

technologicky a geologicky podmíněných 

nadvýrubů pro jednotlivé technologické 

třídy výrubu a případně dílčí výruby; 

aj) 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.). 

b) Statická část 

Statický výpočet je vypracován pro 

definitivní stav i jednotlivé stavební fáze. Modeluje 

chování horninového masivu při ražbě v daném 

kvazihomogenním celku s navrženým způsobem 

zajištění stability výrubu. Je nedílnou součástí ZDS, 

aby zhotovitel mohl posoudit obor platnosti 

navržených řešení a rizika (nejistoty) z toho 

vyplývajícího. Stanovuje mezní hodnoty 

deformačních změn, včetně jejich předpokládaného 

časového průběhu. Zohledňuje rozsah použití 

jednotlivých technologických postupů, rychlost 

ražby apod. Jsou zohledněny výsledky podrobné 

pasportizace objektů a inženýrských sítí v zóně 

ovlivnění. Statický výpočet se v tištěné formě 

nedokladuje, dokladuje se v digitální formě (soubor 

PDF). Písemná forma je uložena u zhotovitele ZDS 

a objednatele. 

Obsahuje: 

ba) statické a stabilitní výpočty stavebních jam; 

bb) statické výpočty primárního ostění pro 

jednotlivé technologické třídy výrubu, 

kritické průřezy z hlediska 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 potřeb projektové dokumentace 

(posouzení objektů v zóně poklesů, stability 

sesuvných území apod.). 

Statické a stabilitní výpočty se v ZDS 

dokladují pouze v digitální formě ve formátu PDF. 

Pro potřeby vyhodnocení GTM jsou zde 

staveny limitní hodnoty a příslušné trendy. 

c) Technické vybavení tunelů 

ca) přesná specifikace parametrů jednotlivých 

strojů a zařízení, včetně upřesněné 

energetické bilance; 

cb) technologické vybavení musí být navrženo tak, 

aby ho bylo možné při rekonstrukci tunelu 

provádět obnovu technologického zařízení 

v jedné troubě za obousměrného provozu 

v druhé tunelové troubě. Výjimka je možná 

u městských tunelů za předpokladu výslovného 

souhlasu objednatele; 

cc) rozpracování požadavků na jednotný 

způsob řešení algoritmů řízení dopravních 

systémů a technologických procesů, včetně 

přilehlých částí komunikace (až 

do nejbližších odbočných křižovatek); 

cd) detailní rozsah řízené technologie 

a dopravy; 

ce) počet a rozmístění ventilátorů, včetně 

určení výkonových parametrů (tažná síla, 

množství vzduchu, příkon, požadavky na 

reverzaci chodu atd.); 

cf) pomocná zařízení pro vzduchotechniku 

(požární a regulační klapky, potrubí, 

mřížky, protipožární a hlukové obklady 

atd.); 

cg) počty a typy svítidel, jejich rozdělení do 

skupin, požadavky na způsob napájení 

a ovládání; 

ch) upřesnění počtu SOS skříní, typů a jejich 

vybavení; 

ci) konfigurace videodohledu a videodetekce, 

počet kamer, požadavek na záznamová 

zařízení, přenos videosignálu na řídicí 

pracoviště; 

cj) přesná konfigurace ŘS s ohledem na 

kategorii tunelu a z ní vyplývajících 

požadavků, požadavky na komunikační 

kanály mezi všemi uživateli, vybavení 

dispečerského pracoviště, způsob distribuce 

řídicích úloh, základní algoritmy řízení pro 

vytvoření softwaru pro dopravní systém 

a softwaru pro technologii, počet a typ 

vstupů a výstupů v jednotlivých lokalitách, 

základní stavy a scénáře a souvislosti mezi 

řízením dopravy a technologie; 

ck) požadavky na čidla měření fyzikálních 

veličin a jejich počet; 

cl) požadavky na senzory a jejich počet; 

cm) dopravní značení a signalizace – počet 

proměnných a prosvětlených značek, jejich 

napojení a princip činnosti a způsob 

připojení na ŘS; 

cn) specifikace a rozmístění bezpečnostních 

značek; 

co) konečné řešení napájení dle schváleného 

DSP při respektování TP 98, včetně novel 

a doplňků – typová schémata zapojení 

elektrické energie, sestava rozvoden VN 
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a NN a způsob kompenzace účiníku, počet 

podružných rozvoden, počet a výkon zdrojů 

UPS, počet a výkon dieselagregátů, počet 

a výkon transformátorů; 

cp) uzemnění – počet a umístění uzemňovacích 

míst, včetně návrhu řešení ochrany proti 

bludným proudům pro nejméně příznivý 

stav po budoucím měření skutečného stavu 

bludných proudů; 

cq) konfigurace EPS, počty čidel, principy 

činnosti, vazby na ŘS; 

cr) konfigurace EZS, počty čidel, principy 

ochrany objektů před vnikem nepovolaných 

osob; 

cs) konfigurace, počty a specifikace zařízení 

měření dopravních dat, dopravních 

přestupků, popřípadě vážení vozidel za 

jízdy (je-li požadováno P-ČR), principy 

a činnosti; 

ct) konfigurace ozvučovacího zařízení, přesný 

počet a rozmístění reproduktorů v rámci 

zajištění slyšitelnosti a srozumitelnosti, 

principy a činnosti, texty hlášení v českém, 

anglickém a německém jazyce; 

cu) konfigurace měření výšky vozidel, princip 

činnosti; vazby na ŘS; 

cv) princip bezdrátového spojení, počet 

abonentů, jejich frekvenční pásma, 

požadavky na vstup operátora a dispečera 

do rozhlasového vysílání (VKV), řešení 

v souvislost s umožněním vstupu signálu 

mobilních operátorů do tunelových trub; 

cw) parametry požárního vodovodu 

(suchovodu), počet hydrantů, parametry 

čerpací stanice, objem a situování 

akumulační nádrže pro požární vodu a vodu 

na mytí tunelu, zdroj vody. 

d) Geotechnické hodnocení zájmového 

území 

ZDS uvádí interpretované výsledky všech 

provedených průzkumných prací. Hodnocení je 

provedeno s ohledem na předpokládané použití 

konkrétní tunelovací metody a technologické 

postupy prací (způsob rozpojování, použití kotev 

a svorníků, nakypření vytěženého materiálu, 

předpokládané deformace výrubu v jednotlivých 

technologických třídách výrubu, stabilita čelby 

a líce výrubu, sklony vrstev, rozpukání a stabilita 

masivu apod.). Vlastní výsledky průzkumných prací 

musejí 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 

objednatelem vybranému zhotoviteli díla 

ea) textová část v plném rozsahu vytvořená 

přímým tiskem do souboru ve formátu PDF. 

Skenování 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; 

eb) výkresová část stavebních objektů 

v rozsahu bodů aa) až ag) v otevřené formě 

ve formátu DWG nebo DXF; 

ec) technologická část v plném rozsahu 

vytvořená přímým tiskem do souboru ve 

formátu PDF nebo DWF. Skenování příloh 

do souboru PDF je přípustné pouze 

v případě, kdy program neumožňuje přímý 

tisk do souboru; 

ed) statická část v plném rozsahu vytvořená 

přímým tiskem do souboru ve formátu PDF. 

Skenování příloh do souboru PDF je 

přípustné pouze v případě, kdy program 

neumožňuje přímý tisk do souboru; 

ee) geotechnická část v plném rozsahu 

vytvořená přímým tiskem do souboru ve 

formátu PDF. Skenování příloh do souboru 

PDF je přípustné pouze v případě, kdy 

program neumožňuje přímý tisk do souboru; 

ef) veškerá ostatní dokumentace zpracovaná 

v rámci DSP v uzavřeném formátu PDF 

(texty) nebo DWF (výkresy), pokud 

objednatel nepožaduje otevřenou formu 

dokumentace. 

f) Jednoznačné požadavky na stavební 

připravenost 

ZDS stanoví požadavky na stavební 

připravenost pro montáž technologického vybavení 

v tunelových troubách, propojkách, PTO, 

kabelových šachtách (i v příportálových úsecích). 

Stanoví počet a průřez kabelových chrániček, 

přechodů pod vozovkou a základní vedení kabelů. 

g) Koordinační část 

ga) rozmístění technologie v PTO; 

gb) základní přehledné koordinační výkresy 

(schémata); 

gc) vedení kabelů (v PTO, trasy do tunelu, 

jednotlivé tunelové trouby a propojky). 

7.7.4.6 Soupis prací 

Je zpracován ve smyslu „Oborového třídníku 

stavebních 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 staveb umožňuje – při 

dodržení metodiky třídění – zařadit další potřebné 

práce a dále zařadit do soupisu prací práce zcela 

individuální, které nejsou v popisovníku obsaženy. 

Dle pravidel observační metody se kompletně ocení 

základní technické řešení, další možná technická 

řešení se ohodnotí jednotkovými cenami, tak aby je 

bylo možno případně při realizaci použít. 
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Pokud to nebylo v popisovníku 

specifikováno, uchazeč v popisovníku navrhne 

nejvhodnější způsob provedení pomocných prací, 

rozsah zařízení staveniště i staveništního vybavení, 

vypracuje jejich specifikaci (případně dokumentaci) 

a provede jejich ocenění. Příslušná specifikace 

a ocenění se přiloží k oceněnému soupisu prací. 

Kóty a meze jsou dány přílohou č. 3/2, části I 

„Popisovníku prací a staveb pozemních 

komunikací“ OTSKP. 

Pro vypracování soupisu prací musí být 

v ZDS stanoveno zejména: 

a) technologicky a geologicky nutné zvětšení 

výrubu (technologický a geologický nadvýrub); 

b) minimální tloušťka primárního ostění; 

c) předpokládané hodnoty deformace výrubu 

a doporučené nadvýšení profilu nutné pro 

vyrovnání očekávaných deformací; 

d) pravidla pro způsob úhrady materiálů a prací 

spojených s nedosaženými nebo překročenými 

stanovenými deformacemi výrubu; 

e) minimální a maximální tloušťka definitivního 

ostění, včetně procenta vyztužení (ukazatel 

kg/m3 ostění); 

f) přípustná tolerance pro všechny druhy ostění 

(nepřekročitelný líc definitivního ostění); 

g) jednoznačně jsou stanoveny technologické třídy 

výrubu, je provedena prognóza rozdělení 

technologických tříd výrubu v ražených úsecích 

tunelu; 

h) předpokládaný rozsah vyztužených 

a nevyztužených úseků definitivního ostění 

tunelu; 

i) opatření pro zajištění požadované požární 

bezpečnosti za provozu (požární odolnost 

jednotlivých konstrukcí a ucpávek); 

j) technologická část obsahuje dodávky zařízení, 

včetně montáže v položce toho kterého 

dodávaného zařízení; 

k) zvlášť pak musí obsahovat mimo jiné náklady 

na realizační projekt PS, na koordinaci během 

zpracování RD, náklady na koordinaci během 

realizace díla, náklady na zpracování příslušné 

části Provozní dokumentace a projektu 

komplexních zkoušek; 

l) dále pak náklady na individuální zkoušky, 

komplexní zkoušky, výcvik budoucí obsluhy 

provozovatele, zkušební provoz bez dopravy, 

zkušební provoz s dopravou a projekt 

skutečného provedení. Součástí dodávky je také 

servis a údržba po celou dobu záruky nebo po 

dobu zkušebního provozu, včetně dodávky 

příslušného spotřebního materiálu (např. filtry, 

žárovky apod.); 

m)  do své dodávky zhotovitel zahrne náklady na 

„všeobecné práce pro tunel“. 

7.7.4.7 Všeobecné práce pro tunel 

Tyto práce musejí být řádně zahrnuty do 

soupisu prací a specifikovány v ZDS. 

a) informační program pro veřejnost po celou dobu 

výstavby tunelu (audiovizuální program, 

informační výstava, včetně prospektů a letáků 

apod.); 

b) řešení nepříznivých účinků od stavby na okolní 

zástavbu (hluk, prach, seizmické a hlukové 

účinky od trhacích prací), bezpečnostní 

dopravní opatření na komunikacích v zóně 

ovlivnění; 

c) opětovná aktualizovaná podrobná pasportizace 

provedená těsně před zahájením výstavby, 

repasportizace po skončení výstavby v zóně 

ovlivnění, případně ozdravný zásah v lesním 

porostu; 

d) úprava důlních vod před vypouštěním do místní 

vodoteče, včetně sledování kvality vypouštěné 

vody; 

e) případná sanace mimořádných událostí, 

havarijní materiál – jednotkové ceny materiálu 

a prací; 

f) dlouhodobé sledování kvality a hladiny 

podzemní vody v okolí stavby, zejména mělký 

horizont podzemní vody (od předání stavby do 

kolaudace); 

g) měření bludných proudů (po vyražení díla), 

kamerové prohlídky všech potrubí v průběhu 

stavby; 

h) koordinace mezi stavební a technologickou částí 

projektu, vedení kabelů uvnitř a vně tunelu; 

i) náklady na veškeré zkoušky a zkušební provoz, 

náklady na přípomoci pro GTM, zkouška 

s reálným energetickým zdrojem, hlavní 

prohlídky, cvičení složek IZS; 

j) výcvik řídících pracovníků provozovatele, PČR 

a složek IZS; 

k) funkční zkouška požárně-bezpečnostního 

vybavení tunelu dle MP Zkoušky požárně 

bezpečnostních zařízení; 

l) zajištění servisní činnosti pro stavební 

a technologickou část tunelu po dobu záruk 

nebo zkušebního provozu; 

m) měření signálu pro radiové spojení. 

7.7.4.8 Doprovodná dokumentace k ZDS 

Soupis doprovodných dokumentací je 

definován ve smluvním vztahu. Slouží k doplnění 

podkladů pro stanovení ocenění soupisů prací. Je 

vydávána v počtu pare 3 kusů, je k dispozici 

potenciálním zhotovitelům díla k nahlédnutí 

u zadavatele díla. Doprovodná dokumentace se 

čísluje samostatně číselnou řadou z římských čísel. 
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Příklady doprovodné dokumentace: 

I/ZDS Vstupní údaje pro projekt 

trhacích prací 
Řeší přípustné hodnoty dynamického namáhání 

stavebních konstrukcí v okolí tunelové stavby dle 

ČSN 73 0040 „Zatížení stavebních objektů 

technickou seizmicitou a jejich ochrana“ příslušnou 

hodnotou rychlosti kmitání. 

II/ZDS Zásady Provozní a Správní 

dokumentace tunelu 

Stanovení zásad provozu budoucího tunelu. 

Návrh vychází z požadavků TP 154 Provoz, správa 

a údržba tunelů pozemních komunikací. Musejí být 

projednány s Policií ČR a HZS příslušného kraje. 

III/ZDS Přípomocné práce pro realizaci 

GTM 

Řeší rozsah a časovou náročnost pomocných 

prací realizovaných zhotovitelem díla, které bude 

zajišťovat pro GTM. 

IV/ZDS Větrání při výstavbě 

Projekt řeší i větrání při realizaci trhacích prací 

a realizaci např. stříkaného betonu. Zároveň řeší 

hlukovou ochranu okolní zástavby pří realizaci díla. 

V/ZDS Odvodnění při výstavbě 

Projekt mimo jiné řeší i ekologickou likvidaci 

tunelových vod. 

VI/ZDS Plán opatření pro případ 

havarijního zhoršení vod a při 

povodních 

Jedná se zejména o stanovení omezujících 

podmínek pro realizaci díla z pohledu ochrany 

životního prostředí. Součástí je také „plán opatření 

pro případy havarijního zhoršení jakosti vod a při 

povodních“ ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. ze 

dne 28. 6. 2001, o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), § 40, § 41 (povinnosti při 

havárii) a § 63 (ochrana před povodněmi a přívalem 

vod a zvodnělého materiálu při vniknutí do 

rozestavěného tunelu). 

 

VII/ZDS Soupis činností, které nejsou 

výslovně zahrnuty do soupisu 

stavebních prací, ale zhotovitel je 

povinen zahrnout je do ceny své 

dodávky stavební části 

Tyto položky musejí být přesně definovány ve 

vlastní dokumentaci díla nebo v doprovodných 

dokumentacích. Jedná se zejména o následující 

činnosti: 

a) větrání při výstavbě, 

b) odvodnění díla (včetně dna) při výstavbě 

(i dílčích výrubů), 

c) provizorní úprava dna, 

d) geodetické práce spojené s řízením stavebních 

prací v podzemí, 

e) zpracování podrobného technologického 

postupu, dopravního řádu, 

f) geodetická kontrola průjezdného profilu tunelu, 

včetně kontroly umístění technologického 

vybavení v tunelu, 

g) realizace trvalého GTM nejdéle po dobu záruk 

(např. měření sil na trvalých kotvách apod.). 

7.8 KONTROLA DOKUMENTACE 

7.8.1 Kontrolní systém zhotovitele 

dokumentace 

Zpracovatel dokumentace provádí kontrolu 

dokumentace tunelových staveb PK v souladu 

s požadavky čl. 1.13 TKP-D 1, pokud ZOP-D 

nestanoví jinak. 

7.8.2 Projednání dokumentace v průběhu 

zpracování 

Dokumentace ve stupni DÚR, DSP, ZDS a RDS 

musí být v průběhu zpracování řádně projednána 

s objednatelem, a to i v rozpracování: 

 Objednatel i zhotovitel díla před zahájením 

projekčních prací určí odpovědné osoby 

za projednávání. 

 Zhotovitel díla zajistí odsouhlasení RDS 

s objednatelem. 

 Zápisy o projednávání jsou součástí 

příslušné dokladové části dokumentace. 

Projednání dokumentace v průběhu zpracování 

dokumentace zajistí zhotovitel dokumentace podle 

části 1.14 TKP-D 1. 

7.9 ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE 

7.9.1 Proces odsouhlasení v průběhu 

zpracování dokumentace 

Pravidla pro proces odsouhlasování v průběhu 

zpracování dokumentace jsou stanovena v článcích 

1.15 TKP-D 1, pokud není ve ZOP-D stanoveno 

jinak. 

Dokumentaci je nutné projednat zejména s OBÚ 

(viz čl. 7.2) a s místně příslušným vedením IZS. 

7.9.2 Předání a převzetí vyhotovené 

dokumentace 

Předání a převzetí vyhotovené dokumentace se 

provádí podle čl. 1.16 TKP-D 1, pokud není ve ZOP-

D stanoveno jinak. 

7.10 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

Do seznamů norem a předpisů dále uvedených 

jsou zařazeny ty dokumenty, které mají přímou 

souvislost s navrhováním tunelových staveb. 

Normy a předpisy platné pro návrh prostorového 

uspořádání, zemního tělesa, vozovky, odvodnění, 

vybavení pozemních dokumentací a řešení 

negativních účinků stavby na životní prostředí jsou 

uvedeny v TKP-D 2, 3, 4, 5, 8 a 11. 



 

 

TKP-D – kapitola 7 (duben 2016)  27 

   

7.10.1  Technické normy 

ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. 

Označování charakteristik 

přesnosti 

ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní 

ochranu úložných zařízení 

ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany 

podzemních kovových 

zařízení 

ČSN 33 2000-4-

41 

Ochrana před úrazem 

elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-

51 ed. 3 

Elektrické instalace nízkého 

napětí – Část 5-51: Výběr 

a stavba elektrických zařízení 

– Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-6  Elektrické instalace nízkého 

napětí – Část 6: Revize 

ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý 

rozvod v průmyslových 

provozovnách 

ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace 

– Projektování, montáž, 

užívání, provoz, kontrola, 

servis a údržba 

ČSN 36 5601-1  Světelná signalizační zařízení. 

Technické a funkční 

požadavky. Část 1: Světelná 

signalizační zařízení pro 

řízení silničního provozu 

ČSN 73 0032 Výpočet stavebních 

konstrukcí zatížených 

dynamickými účinky strojů 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební 

konstrukce 

ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů 

technickou seismicitou 

a jejich odezva 

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních 

objektů 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. 

Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. 

Výrobní objekty 

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. 

Shromažďovací prostory 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. 

Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb. 

Stanovení podmínek pro 

navrhování elektrické požární 

signalizace v rámci požárně 

bezpečnostního řešení 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení 

ČSN 73 6061 Světelná signalizační zařízení. 

Umístění a použití návěstidel 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací 

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních 

komunikací. Základní 

ustanovení pro navrhování 

ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí 

ražených podzemních 

objektů. Společná ustanovení 

ČSN 73 7507 Projektování tunelů 

pozemních komunikací  

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační 

přípojky 

ČSN CEN/TR 

13201-1 

Osvětlení pozemních 

komunikací – Část 1: Výběr 

tříd osvětlení 

ČSN EN 12 

899-1 

Stálé svislé dopravní značení, 

Část1: Stálé dopravní značení 

ČSN EN 12 966 Svislé dopravní značky – 

Proměnné dopravní značky 

ČSN EN 12 665 Světlo a osvětlení – Základní 

termíny a kritéria pro 

stanovení požadavků na 

osvětlení 

ČSN EN 12368 Řízení dopravy na pozemních 

komunikacích – Návěstidla 

ČSN EN 12966-

1 

Svislé dopravní značky – 

Dopravní značky 

s proměnnými symboly 

ČSN EN 13 

501-1+A1 

Požární klasifikace 

stavebních výrobků 

a konstrukcí staveb – Část 1: 

Klasifikace podle výsledků 

zkoušek reakce na oheň 

ČSN EN 13201-

2 

Osvětlení pozemních 

komunikací – Část 2: 

Požadavky 

ČSN EN 13201-

3 

Osvětlení pozemních 

komunikací – Část 3: Výpočet 

ČSN EN 13201-

4 

Osvětlení pozemních 

komunikací – Část 4: Metody 

měření 

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové 

osvětlení 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování 

konstrukcí 

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení 

konstrukcí (část 1 a 3) 

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování 

betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování 

ocelových konstrukcí 

ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování 

zděných konstrukcí 

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování 

geotechnických konstrukcí 

ČSN EN 1998 Eurokód 8: Navrhování 

konstrukcí odolných proti 

zemětřesení (části 1–6) 

ČSN EN 206 Beton – Specifikace, 

vlastnosti, výroba a shoda 



28   TKP-D – kapitola 7 (duben 2016) 

ČSN EN 50556 Systémy silniční dopravní 

signalizace 

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí 

– IP kód) 

ČSN ISO 3864-

1 

Grafické značky – 

Bezpečnostní barvy 

a bezpečnostní značky – 

Část 1: Zásady navrhování 

bezpečnostních značek 

a bezpečnostního značení 

ČSN P ENV 

13563  

Řízení dopravy na pozemních 

komunikacích – Zařízení 

a příslušenství – Detektory 

vozidel 

7.10.2  Technické předpisy 

TP 58 Směrové sloupky a odrazky – 

Zásady pro používání 

TP 65 Zásady pro dopravní značení na 

pozemních komunikacích 

TP 76 A 

 

Geotechnický průzkum pro PK, 

Zásady geotechnického průzkumu 

TP 76 B Geotechnický průzkum pro PK, 

Provádění geotechnického 

průzkumu 

TP 76 C Geotechnický průzkum pro 

navrhování a provádění tunelů PK 

TP 81 Navrhování světelných 

signalizačních zařízení pro řízení 

silničního provozu 

TP 94 Úprava zemin 

TP 98 Technologické vybavení tunelů PK 

TP 124 Základní ochranná opatření pro 

omezení vlivu bludných proudů na 

mostní objekty a ostatní betonové 

konstrukce pozemních komunikací 

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní 

značení na PK 

TP 141 Zásady pro systémy proměnného 

dopravního značení a zařízení pro 

proměnné provozní informace na 

pozemních komunikacích 

TP 152 Štěrbinové žlaby na pozemních 

komunikacích 

TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů 

pozemních komunikací 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních 

komunikací – všeobecná část, 

katalog, návrhová metoda 

TP 181 Hodnocení průchodnosti území pro 

liniové stavby 

TP 182 Dopravní telematika na PK 

TP 229 Bezpečnost v tunelech PK 

TP 237 Geotechnický monitoring tunelů 

pozemních komunikací 

7.10.3  Vzorové listy 

VL 5 Tunely 

VL 6.1 Svislé dopravní značky 

VL 6.2 Vodorovné dopravní značky 

VL 6.3 Dopravní zařízení 

VL 6.4 Proměnné dopravní značky 

7.10.4  Právní předpisy 

 Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších 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 pozdějších předpisů 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

a znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů 

(silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády České republiky č. 163/2002 Sb., 

Technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

 Směrnice EU č. 2004/54/ECEU, O minimálních 

bezpečnostních požadavcích na tunel 

 Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním 

využívání výhradních ložisek, o povolování 

a ohlašování hornické činnosti a ohlašování 

činnosti prováděné hornickým způsobem, ve 

znění pozdějších předpisů 
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 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 předpisů 

 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 

zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci 

 Vyhláška MV ČR č. 247/2001 Sb., o organizaci 

a činnosti jednotek požární ochrany 

 Vyhláška č. 328/2001 Sb. MV ČR, 

o podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému 

7.10.5  Metodické pokyny 

 Systém jakosti v oboru pozemních komunikací 

(SJ-PK) 

 Výkon stavebního dozoru na stavbách PK 

 Hodnocení variant tras PK z technického, 

dopravního a ekonomického hlediska 

 Oprávnění k výkonu prohlídek tunelů PK 

 Technicko-ekonomické hodnocení tunelů PK 

 Školení obsluh tunelů 

 Zkoušky požárně bezpečnostních zařízení 

v tunelech PK 

 Metodický pokyn k sestavení zvláštních 

technických kvalitativních podmínek pro 

dokumentaci stavby PK 

 Metodika schvalování provedení a používání 

dopravních značek, světelných a akustických 

signálů, dopravních zařízení a zařízení pro 

provozní informace na pozemních komunikacích 

 Větrání silničních tunelů – Volba systému, 

navrhování, provoz a zabezpečení jakosti 

větracích systémů silničních tunelů 

 Zásady pro hodnocení jakosti dokončených 

staveb PK zhotovitelem 

 Provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních 

komunikací 
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PŘÍLOHA č.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 ohrožení a v zóně 

sledování. Signalizují v předstihu stavy, které 

mohou vést ke vzniku mimořádných událostí. 

Zvyšují bezpečnost práce a prognózují další vývoj 

chování sledovaného systému. 

Monitorovací měření musejí být v předmětném 

území zahájena v určitém předstihu před započetím 

stavební činnosti tak, aby bylo možno 

zdokumentovat původní, klidový stav horninového 

prostředí. 

Výsledky měření se porovnávají s předpoklady 

uvedenými v realizační dokumentaci stavebního díla. 

Aktuální rozsah a četnost měření řídí rada GTM. 

Geotechnický monitoring se dělí na: 

 bezpečnostní (operativní) v aktivní zóně 

horninového masivu kolem výrubu a na 

ostění, 

 periodický (kontrolní) geotechnický 

monitoring v zónách ovlivnění a sledování, 

 trvalý GTM se provádí na vybraných 

bodech či konstrukcích v zóně ovlivnění 

a ve vlastní stavbě. 

 

1. Bezpečnostní (operativní) geotechnický 

monitoring 

 

Bezpečnostní (operativní) GTM zjišťuje aktuální 

rozsah a velikosti podzemní stavbou indukovaných 

účinků měřením posunů stanovených bodů 

v podzemí, na povrchu i ohrožených objektech 

v oblastech, kde se právě pracuje. Při aplikaci 

observačních metod tunelování (např. NRTM) je 

bezpečnostní GTM povinnou součástí procesu 

výstavby. Sledování varovných stavů slouží jako 

zpětná rozhodovací vazba při aplikaci observační 

metody. 

 

2. Periodický (kontrolní) geotechnický 

monitoring 

 

Periodický GTM je vykonáván před zahájením 

stavby, po celou dobu výstavby i po dokončení 

stavby během provozu. 

Slouží také pro periodickou kontrolu celého 

systému bodů a značek GTM na stavbě z důvodů 

možného poškození vlivem „třetích“ osob nebo 

vlastní stavební činnosti. 

Výsledky periodického GTM jsou jedním 

z podkladů pro objektivní posouzení škod na 

nemovitostech a objektech, vzniklých v souvislosti 

se stavbou. 

 

3. Trvalý geotechnický monitoring 

 

Na monitoring prováděný v průběhu realizace 

stavby navazuje monitoring prováděný během 

provozu díla. Provádí se za provozu v rozsahu, který 

je dán jednak realizačním projektem vlastního 

tunelového díla a projektem trvalého GTM. Musí být 

odůvodněn typem použité konstrukce (především 

primárním a sekundárním ostěním, konstrukcí 

trvalých kotev), poznatky získanými v době 

provádění GTM při realizaci stavby apod. 

Provádí se s pravidelnou četností podle předem 

schválené dokumentace trvalého GTM, která má 

také vazbu na Provozní dokumentaci stavby. Musí 

splňovat požadavky uvedené v TP 154 „Provoz, 

správa a údržba tunelů pozemních komunikací“. Za 

trvalý GTM je zodpovědný správce tunelu. 
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PŘÍLOHA č.2  

 

PASPORTIZACE OBJEKTŮ 

Pasportizace je jedním z výchozích údajů pro 

stanovení rozsahu měření GTM. Zároveň slouží jako 

základní podklad pro řešení sporů ohledně poškození 

objektů během stavby v zóně ohrožení. 

Odpovědnost za pasportizaci má objednatel. 

Pasportizace objektů v zóně ohrožení (zjištění 

technického stavu) se provádí v následujících 

etapách přípravy stavby v rámci: 

 studie – stanovení rozsahu inventarizace 

objektů, 

 DÚR – inventarizace objektů a stavebně 

technický průzkum, 

 DSP – podrobná pasportizace (platnost 

maximálně 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 charakteristiku stavby (počet podlaží, 

konstrukční uspořádání, stavební materiály hlavních 

konstrukčních prvků, rok stavby, datum kolaudace). 

Obdobné údaje se zjistí u inženýrských sítí 

a vodohospodářských objektů (prameny, studny, 

jímací objekty). Součástí je základní 

fotodokumentace. 

 

Stavebně technický průzkum (STP) 

Jedná se o podrobné zjištění konstrukčního 

uspořádání, použitých stavebních materiálů, 

opotřebení objektu, a to zpravidla na základě 

archivní dokumentace a jejího ověření na místě. 

V případě, že není k dispozici archivní dokumentace, 

vypracuje se zjednodušená dokumentace stávajícího 

stavu. Výsledkem STP je statické zhodnocení 

objektu a přesné stanovení deformační a seizmické 

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. 

Pro přístup do stavebního archivu úřadu musí mít 

zpracovatel povolení majitele objektu. 

 

Podrobná pasportizace 

Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny 

dočasné i trvalé objekty a nemovitosti, které mohou 

být nepříznivě ovlivněny či poškozeny stavební 

činností. Jedná se zejména o: 

 povrchové stavby a nemovitosti všeho 

druhu, 

 podzemní stavby a jiné objekty všeho druhu, 

 inženýrské sítě všeho druhu na povrchu 

i v podzemí, 

 vodohospodářské objekty – prameny, 

studny a jiné jímací objekty pitné i užitkové 

vody, 

 příp. jiné objekty (citlivé výrobní provozy, 

nemocnice, laboratoře, vodojemy, bazény 

aj.). 

 

Podkladem pro zpracování podrobné 

pasportizace objektů je příslušná část DSP (ZDS), ve 

které jsou dokumenty: 

 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 existujícího před 

zahájením stavby. Pasportizace obsahuje zejména 

úplný podrobný soupis všech poškození, nedostatků 

a závad na exteriéru i interiéru stavby (deformace, 

trhliny, praskliny ve zdivu, omítce i malbě, 

poškozená či opadaná omítka, vlhkost zdiva, závady 

v otvírání oken a dveří aj.). Vždy obsahuje textovou 

(nebo tabulkovou) dokumentaci a dokumentaci 

grafickou (náčrty, fotografická dokumentace, 

případně videozáznam). Pasportizace také obsahuje 

zpřesněné údaje o stavbě (charakter, konstrukční 

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 aktualizovat 

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: 

 jako podklad při řešení případných sporů 

o vzniku škod na objektu, 

 jako podklad pro monitorování případných 

změn technického stavu vlivem 
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indukovaných účinků tunelování (součást 

GTM), 

 jako podklad pro volbu monitorovacích 

metod, stanovení druhu, počtu a umístění 

monitorovacích prvků pro sledování 

deformací objektu, 

 jako podklad pro upřesnění povolené 

hodnoty poklesů, seizmického zatížení 

dotčených objektů a dovolené hodnoty 

posunu stavebních objektů a jejich částí 

(zajistí projektant) podle aktuálních 

výsledků a podmínek GTM. 

 Z důvodů objektivity se jedno pare 

podrobné pasportizace uloží po dobu 

stavby tunelu u notáře nebo jiné nezávislé 

organizace. 

 

Repasportizace objektů 

Po skončení výstavby a odezdění indukovaných 

účinků se provede podrobná repasportizace objektů 

stejným způsobem jako podrobná pasportizace. 

Součástí je srovnání s původní pasportizací, které je 

podkladem pro řešení odškodnění, jež provede 

nezávislý soudní znalec. 
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PŘÍLOHA č. 2.1 
Název akce………………………………………………………………………………………………………… 

 

Protokol o inventarizaci objektu v zóně ovlivnění 
 

 

Obec:  .......................................................................  

Ulice:  ......................................................................  

Číslo popisné (červené):  .........................................  

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) přilehlého k tunelu:  .................................................................................  

Úroveň nejnižšího podlaží při uliční čáře:  ................................................................................................................  

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

 

 

Zhodnocení stavu objektu ve vztahu k uvažované stavbě (k zóně poklesu, k zóně ohrožení): 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................... 

Inventarizaci provedl:  .........................  Datum, podpis:  ....................................  Podpis majitele:  .......................   
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PŘÍLOHA č. 2.2 
Název akce……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Protokol o stavebně-technickém průzkumu objektu v zóně ovlivnění 
 

 

Obec:  ......................................................................  

Ulice:  ......................................................................  

Číslo popisné (červené):  .........................................  

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 seizmické odolnosti objektu:  ............................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Doporučení stavebních úprav před zahájením vlastní výstavby tunelu:  ................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Součástí nemovitosti je: 

studně ANO NE 

čerpací jímka pro podzemní vodu ANO NE 

podzemní odvodňovací drenáže ANO NE 

 

Stavebně-technický průzkum provedl: …………………   Datum, podpis: …………………………… 

    Podpis majitele:………………………….…   
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PŘÍLOHA č. 2.3 

 

Název akce: 
 

PROTOKOL O PASPORTIZACI OBJEKTU V ZÓNĚ OVLIVNĚNÍ 
 

 

Ulice:                                                                                 Č.p.:  

Majitel: 

 

Adresa: 

 

 

Uživatel: 

 

Adresa: 

 

Popis objektu: 

       Hlavní využití objektu:…………………………………………………………………………………………. 

       Počet nadzemních podlaží: ………………………    Počet podzemních podlaží: ……………………… 

       Rok výstavby: ……………………………………    Rok poslední rekonstrukce: ……………………...    

Střecha: …………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fasáda: ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Svislé konstrukce (konstrukční systém): …………………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vodorovné konstrukce: ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Schodiště: …………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Založení objektu: …………...………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oplocení objektu: ……..……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Součástí nemovitosti je: 

Studna:                                               ANO   NE  

Čerpací jímka pro podzemní vodu:   ANO   NE 

Podzemní odvodňovací drenáž:        ANO   NE 

Žumpa, septik:                                  ANO   NE 

Další objekty, které jsou součástí nemovitosti:…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Datum: 

Pasportizaci provedli:………………………………………………… Podpis: ………………………………. 

Souhlas majitele nemovitosti nebo jeho zástupce se zněním průzkumu: 

                       Jméno:…………………………………………………. Podpis: ………………………………. 

 

List č. 1/3 
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Název akce: 
 

PROTOKOL O PASPORTIZACI OBJEKTU V ZÓNĚ OVLIVNĚNÍ 
 

 

Ulice:                                                                                 Č.p.:  

Majitel: 

 

Adresa: 

 

 

Uživatel: 

 

Adresa: 

 

Popis opotřebení objektu a rozsah závažných poškození objektu: 

 

Průzkum je dokladován fotodokumentací a zákresem stavebních poruch v jednotlivých místnostech objektu. 

Fasáda: ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Střešní konstrukce: …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Komíny: ……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Schodišťové konstrukce: …………………………………………………………………...………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Svislé konstrukce: …………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vodorovné konstrukce: ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podzemní konstrukce: ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Izolace proti podzemní vodě: ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oplocení: ……………..……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Další drobné stavby: ….……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Přípojka inženýrských sítí k objektu: 

Kanalizační přípojka: ………………………………………………………………………………………………. 

Vodovodní přípojka: ……………………………………………………………………………………………….. 

Elektrická přípojka: ………………………………………………………………………………………………… 

Plynová přípojka: …………………………………………………………………………………………………... 

Slaboproudy (kabelová TV, internet): ……………………………………………………………………………… 

 

Datum: 

Pasportizaci provedli:………………………………………………… Podpis: ………………………………. 

Souhlas majitele nemovitosti nebo jeho zástupce se zněním průzkumu: 

                       Jméno:…………………………………………………. Podpis: ………………………………. 

 

List č. 2/3 
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Název akce: 
 

PROTOKOL O PASPORTIZACI OBJEKTU V ZÓNĚ OVLIVNĚNÍ 
 

 

Ulice:                                                                                 Č.p.:  

Majitel: 

 

Adresa: 

 

 

Uživatel: 

 

Adresa: 

Zhodnocení objektu včetně doporučení stavebních úprav: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Stanovení deformační a seismické odolnosti objektu: 

Třída odolnosti dle ČSN 73 0040: ………. 

Třída významu dle ČSN 73 0031: ………. (ISO 2394:2) 

vef = ………. mm/s 

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

Návrh rozsahu provádění GTM: 

Jedná se o soubor měření a pozorování, zaměřený na sledování vlivů výstavby na stávající objekty. Realizace 

GTM umožňuje zajištění bezpečnosti nejen vlastního sledování objektu, ale i dalších okolních objektů 

v potencionální zóně ovlivnění výstavbou. Definitivní provedení a umístění bude dohodnuto na samostatném 

jednání za účasti majitele nemovitosti a zhotovitele GTM. 

 

Majitel souhlasí/nesouhlasí s osazením …….ks bodů pro provádění geodetického sledování pohybu. 

Body budou umístěny na fasádě objektu v následujících místech: 

1) …………………………………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………………………………………………………….. 

Majitel souhlasí/nesouhlasí s osazením zařízení pro sledování chování trhlin uvnitř objektu (sádrové pásky, 

deformometry, posuvné měřítko). Zařízení budou osazena v následujících místech: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Majitel souhlasí/nesouhlasí s umístěním inklinometrického vrtu na svém pozemku, který je nutné realizovat pro 

sledování potencionálních sesuvů. 

 

Majitel nemovitosti souhlasí/nesouhlasí s realizací vlastního měření a po předchozí dohodě umožní přístup 

geodetů na svůj pozemek pro účely provedení vlastního měření. 

Jedno identické paré pasportizace bude zasláno na adresu majitele objektu. 

Součástí prohlídky je fotodokumentace závažných poruch a jejich zákres do přehledné dokumentace objektu 

přiložené k pasportizaci. 

 

Datum: 

Pasportizaci provedli:………………………………………………… Podpis: ………………………………. 

Souhlas majitele nemovitosti nebo jeho zástupce se zněním průzkumu: 

                       Jméno:…………………………………………………. Podpis: ………………………………. 

 

List č. 3/3 
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PŘÍLOHA č.3  

 

AUTORSKÝ DOZOR 

1. Všeobecně 

Autorským dozorem se ověřuje dodržování 

technického řešení vypracovaného v dokumentaci 

pro stavební povolení. 

Autorský dozor vykonává na základě smlouvy o dílo 

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 

dokumentace, 

 ověřování souladu RDS s dokumentací pro 

stavební povolení, 

 kontrola dodržení podmínek stavebního 

povolení; 

 

b) v průběhu realizace stavby 

 účast na předání staveniště zhotoviteli 

stavby, 

 sledování výstavby z hlediska dodržování 

DSP, 

 vyjádření k návrhům změn řešení, proti 

uvedeným v DSP, 

 vyjádření k požadavkům na změny prací 

a na dodatečné práce, 

 spolupráce s geotechnickým dozorem; 

 

c) účast na operativních a kontrolních dnech stavby, 

 do skončení výstavby, 

 účast při přejímacím řízení, vč. 

komplexního vyzkoušení, 

 účast na kolaudaci stavby, 

 spolupráce při operativním vyhodnocování 

GTM a upřesňování varovných stavů, 

 účast na jednáních při řešení mimořádných 

situací.  
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PŘÍLOHA č.4  

 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ,  

DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY  

A BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE 

STAVBY 

 

1. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

STAVBY (PBŘ) 

Požárně bezpečnostní řešení a dokumentace 

požární ochrany se zpracovává v souladu se zněním 

Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) z dubna 2004. 

Obsah dokumentace: 

ST (STUDIE) 

1. Koncepce požárně bezpečnostního řešení 

stavby ve smyslu platného kodexu norem 

požární bezpečnosti staveb v návaznosti na 

určení kategorie tunelů (TA, TB, TC, TC-

H, TD nebo TD-H). 

 

DÚR (DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ 

ŘÍZENÍ) 

1. Koncepce požárně bezpečnostního řešení 

stavby dle § 41, odst. 1, vyhl. MV ČR č. 

246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění 

pozdějších předpisů, v návaznosti na 

ustanovení § 2, přílohy 1, vyhl. MV ČR č. 

23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb. Požárně 

bezpečnostní řešení bude obsahovat: 

a. návrh koncepce požární 

bezpečnosti z hlediska 

předpokládaného stavebního 

řešení a způsobu využití stavby, 

b. řešení příjezdových komunikací, 

nástupních ploch pro požární 

techniku, zajištění potřebného 

množství požární vody, případně 

jiné hasební látky, 

c. předpokládaný rozsah vybavení 

objektu vyhrazenými požárně 

bezpečnostními zařízeními, 

včetně náhradních zdrojů pro 

zajištění jejich 

provozuschopnosti, 

d. zhodnocení možnosti provedení 

požárního zásahu, popřípadě 

vyjádření potřeby zřízení jednotky 

požární ochrany. 

2. Výkresy ve stavebnictví – základní výkresy 

požární bezpečnosti staveb: umístění 

stavby s vymezením předpokládaných 

odstupových vzdáleností, popřípadě 

bezpečnostních vzdáleností, příjezdových 

komunikací, nástupních ploch pro požární 

techniku, připojení k sítím technického 

vybavení. 

 

DSP (DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ 

POVOLENÍ) 

1. Na základě podmínek územního rozhodnutí 

dopracování požárně bezpečnostního řešení 

stavby dle § 41, odst. 2, vyhl. MV ČR č. 

246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění 

pozdějších předpisů, v návaznosti na 

ustanovení § 3 a § 14, přílohy 1 až přílohy 

4, vyhl. MV ČR č. 23/2008 Sb., 

o technických podmínkách požární ochrany 

staveb. Součástí požárně bezpečnostní 

řešení stavby může být i odlišný postup, 

který stanoví česká technická norma nebo 

jiný dokument upravující podmínky 

požární ochrany dle ustanovení § 99, 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů. Požárně 

bezpečností řešení tunelové stavby bude 

obsahovat: 

a. seznam použitých podkladů pro 

zpracování, 

b. stručný popis stavby z hlediska 

stavebních konstrukcí, popisu 

zhodnocení technologie 

a provozu, umístění stavby ve 

vztahu k okolní zástavbě, 

c. rozdělení stavby do požárních 

úseků, 

d. stanovení požárního rizika, 

stanovení stupně požární 

bezpečnosti, 

e. zhodnocení navržených staveb-

ních konstrukcí a požárních 

uzávěrů z hlediska jejich požární 

odolnosti, 

f. zhodnocení navržených staveb-

ních hmot, 

g. zhodnocení možnosti provedení 

požárního zásahu, evakuace osob, 

stanovení druhů a únikových cest, 

h. stanovení odstupových, popřípadě 

bezpečnostních vzdáleností 

a vymezení požárně nebezpečné-

ho prostoru, 

i. určení způsobu zabezpečení 

stavby požární vodou včetně 

rozmístění vnějších odběrných 

míst, 

j. vymezení zásahových cest a jejich 

technického vybavení, opatření 

k zajištění bezpečnosti osob 

provádějících hašení požáru 

a záchranné práce, zhodnocení 
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příjezdových komunikací, nástup-

ních ploch pro požární techniku, 

k. stanovení počtu, druhů a způsobu 

rozmístění hasicích přístrojů, 

popřípadě dalších věcných 

prostředků požární ochrany nebo 

požární techniky, 

l. zhodnocení technických, 

popřípadě technologických 

zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení, 

vytápění apod.) z hlediska požární 

bezpečnosti, 

m. stanovení zvláštních požadavků 

na zvýšení požární odolnosti 

stavebních konstrukcí nebo 

snížení hořlavosti stavebních 

hmot, 

n. posouzení požadavků na 

zabezpečení stavby požárně 

bezpečnostními zařízeními, 

následně stanovení podmínek 

a návrh způsobu jejich umístění 

do stavby, 

o. rozsah a způsob rozmístění 

výstražných a bezpečnostních 

značek a tabulek, včetně 

vyhodnocení nutnosti označení 

míst, na kterých se nacházejí 

věcné prostředky. 

2. Samostatné zabezpečení stavby požárně 

bezpečnostními zařízeními, dle § 41, odst. 

2, písm. n), vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., 

o požární prevenci, ve znění pozdějších 

předpisů. Návrh bude obsahovat: 

a. způsob a důvod vybavení stavby 

vyhrazenými požárně 

bezpečnostními zařízeními, určení 

jejich druhů, popřípadě 

vzájemných vazeb, 

b. vymezení chráněných prostor, 

c. určení technických a funkčních 

požadavků na provedení 

vyhrazených požárně 

bezpečnostních zařízení, včetně 

náhradních zdrojů pro zajištění 

jejich provozuschopnosti, 

d. stanovení druhů a způsobu 

rozmístění jednotlivých 

komponentů, umístění řídicích, 

ovládacích, informačních, 

signalizačních a jisticích prvků, 

trasu, způsob ochrany 

elektrických, sdělovacích 

a dalších vedení, zajištění 

náhradních zdrojů apod., 

e. výpočtovou část, 

f. stanovení požadavků na obsah 

podrobnější dokumentace. 

3. Výkresy ve stavebnictví – výkresy požární 

bezpečnosti staveb, dle ČSN 013495, 

6/1997. Výkresy obsahují: 

a. grafické označení požárních 

úseků, včetně uvedení stupně 

požární odolnosti, 

b. požární odolnost stavebních 

konstrukcí a požárních uzávěrů, 

c. vyznačení únikových cest, směrů 

úniku a východů do volného 

prostoru, celkový počet 

unikajících osob a počty osob 

unikajících jednotlivými směry, 

d. schéma vybavení požárně 

bezpečnostními zařízeními, 

e. zdroje požární vody (vnější 

a vnitřní odběrná místa), 

f. umístění hlavních uzávěrů vody, 

plynu, popřípadě dalších rozvodů, 

umístění hlavních vypínačů 

elektrické energie, 

g. způsob rozmístění a druhy 

hasicích přístrojů, bezpečnostních 

značek a tabulek, 

h. vyznačení požárně nebezpečného 

prostoru stavby a sousedních 

objektů, přístupových komuni-

kací, nástupních ploch pro požární 

techniku a zásahových cest. 

 

2. DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY 

Dokumentace požární ochrany v rozsahu 

§ 27, vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti 

na ustanovení § 30, vyhl. MV ČR č. 23/2008 Sb., 

o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Obsah dokumentace: 

DÚR (DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ 

ŘÍZENÍ) 

1. Koncepce operativně taktické studie, 

vypracovaná dle Metodického návodu 

k vypracování dokumentace zdolávání 

požáru, Ing. Hanuška, Praha 1996. 

 

DSP (DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ 

POVOLENÍ) 

1. Na základě podmínek územního rozhodnutí 

dopracování operativně taktické studie, 

vypracovaná dle Metodického návodu 

k vypracování dokumentace zdolávání 

požáru, Ing. Hanuška, Praha 1996. 

 

ZKUŠEBNÍ A NAVAZUJÍCÍ PROVOZ (nutno 

zpracovat před uvedením do provozu): 

1. Dokumentace o začlenění do kategorie 

činností se zvýšeným požárním 

nebezpečím nebo s vysokým požárním 

nebezpečím 
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2. Posouzení požárního nebezpečí 

3. Stanovení organizace zabezpečení požární 

ochrany 

4. Požární řád 

5. Požární poplachové směrnice 

6. Požární evakuační řád 

7. Dokumentace zdolávání požáru 

8. Řád ohlašovny požáru 

9. Tematický plán a časový rozvrh školení 

zaměstnanců a odborné přípravy preven-

tivních požárních hlídek a preventistů 

požární ochrany 

10. Dokumentace o provedeném školení 

zaměstnanců a odborné přípravě preven-

tivních požárních hlídek a preventistů 

požární ochrany 

11. Požární kniha 

12. Dokumentace o činnosti a akceschopnosti 

jednotky požární ochrany, případně požární 

hlídky 

 

 

3. BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE 

Stanovuje bezpečnostní požadavky na tunely 

delší než 500 m. Jedná se o soubor preventivních 

a bezpečnostních opatření potřebných k zajištění 

bezpečnosti uživatelů tunelů s ohledem na oblast 

působnosti složek IZS. 

Obsah dokumentace: 

DÚR (DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ 

ŘÍZENÍ) 

1. Popis plánované stavby a příjezdu k ní, 

včetně plánů nezbytných k pochopení 

projektu stavby a předpokládané 

organizace provozu. 

2. Analýza rizik – základní zhodnocení 

havarijních scénářů v tunelu na základě 

odhadované intenzity dopravy. 

 

DSP (DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ 

POVOLENÍ) 

1. Zpřesnění popisu stavby dle podmínek 

územního rozhodnutí 

2. Zvláštní hodnocení rizikových situací, 

zejména nejsložitější varianty takové 

situace, popisující možné mimořádné 

události, které jednoznačně ovlivňují 

bezpečnost uživatelů komunikací 

v tunelech, ke kterým může dojít během 

provozování tunelu, a povahu a rozsah 

jejich možných následků; zvláštní 

hodnocení určuje a odůvodňuje opatření ke 

snížení pravděpodobnosti vzniku 

mimořádných událostí a jejich následků. 

3. Stanovení intervalů pravidelných 

bezpečnostních prohlídek tunelu, které 

nejsou delší než 6 let. 

4. Odborné stanovisko k celkové bezpečnosti 

tunelu zpracované autorizovaným 

inženýrem, kterému byla udělena 

autorizace pro obory dopravní stavby 

a požární bezpečnost staveb. 
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PŘÍLOHA č.5  

 

TUNELOVÝ LIST 

 

Tunelový list – základní údaje 
A. Název tunelu: 

          

Evidenční číslo tunelu: Uvedení do 

zkušebního 

provozu 

Tunel Radejčín   16. 12. 2016 
B. Stručný popis území (překonávaná překážka, charakteristika území, příjezdy k portálům, plochy pro IZS, objízdné trasy apod.): 

Tunel Radejčín je součástí stavby 0805 z uceleného dálničního tahu dálnice D8 Praha – st. hranice ČR/SRN. Vlastní tunel je 

situován v km 58 až 59. Tunel je navržen se dvěma tunelovými troubami, každá trouba v jednom směru. Vlastní tunelové 

trouby jsou navrženy v osové vzdálenosti cca 27 m. Tunelové trouby jsou propojeny třemi příčnými tunelovými propojkami 

od sebe vzdálenými 160 m a 170 m. Po celé délce tunelu je zřízen nouzový pruh o šířce 1,5 m. Povolená rychlost v tunelu je 

stanovena na 80 km/h. 

Obě tunelové trouby mají shodné příčné uspořádání odpovídající ČSN 73 7507 – Projektování tunelů na pozemních 

komunikacích s celkovou šířkou vozovky 9,5 m doplněné o chodníky šířky 1,0 m po obou stranách. Průjezdný profil tunelové 

trouby je navržen dle ČSN 73 7507 o světlé výšce 4,8 m, který odpovídá kategorii tunelu T 9,5. Výška průjezdného profilu je 

v pásmu 3,5 m (1,75 m na každou stranu od osy) zvýšena o 0,4 m na 5,2 m celkově. Výška stropu s ohledem na umístění 

portálů dopravního značení 7,1 m. Vlastní tunelové těleso je charakterizováno jako ražený tunel střední dle ČSN 737507, 

kategorie vybavení TA, šířka mezi obrubníky 9,5 m. 

Provozně technologický objekt (PTO), včetně trafostanice, je samostatným jednopodlažním objektem, který je situován vpravo 

ve směru jízdy do tunelu u ústeckého portálu. Objekt je částečně zapuštěn do svahu u pravé tunelové trouby. Pro nástup 

jednotek je před ústeckým portálem zřízena nástupní plocha o rozměru cca 30 × 40 m na dálničním tělese pro možnost přistání 

vrtulníků a umožněn přejezd jednotek HZS středovým pásem dálničního tělesa. 

C. Pozemní komunikace:   F. Správce:     

Dálnice D8 – stavba 0805, Lovosice – Řehlovice ŘSD ČR 

D. 
Hlavní 

staničení: 

LTT-km 58,761 826-59,361 826                           

PTT-km 58,778 172-59,268 172 
G. Kat. území: Prackovice, Dubice, Radejčín 

E. 
Kategorie 

komunikace: 
D27,5/120 H. 

Územní celek 

(kraj/okres): 
kraj Ústecký/ Litoměřice, Ústí nad Labem 

I. 

Tunelové 

trouby  
Označení Délka (m) 

Bezpečnostní 

kategorie 

Šířková kategorie 

(průjezdný profil) 

Povolená 

rychlost 

(km/hod) 

Typ provozu 

Tunelová 

trouba: 
PTT 620,000  9,50 m 80  

Tunelová 

trouba: 
LTT 600,000  9,50 m 80  

J. Údaje o službách IZS 

K.   

L. Záznamy o provedení hlavních prohlídek 
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Tunelová trouba: 

      

Příloha č.: Evidenční čís. tunelové 

trouby: 

Uvedení do 

zkušebního 

provozu 

PTT – pravá tunelová trouba 1   16. 12. 2016 

1. Stručný popis tunelové trouby:        

  

  
  
  
  
  
  

Pravá tunelová trouba má celkovou délku pravého tubusu 620,0 m. 

Tunely mají shodné příčné uspořádání odpovídající ČSN 73 7507 – Projektování tunelů na pozemních komunikacích s šířkou 

vozovky 2 × 3,75 m, levý a pravý vodicí proužek 0,25 m a nouzový pruh 1,50 m. 

Celková šířka vozovky v tubusu je 9,5 m (šířka vozovky 2 × 3,75 m, 2 × 0,25 m vodicí proužky a 1,5 m nouzový záliv) 

s jednostranným sklonem 2,5 % ve směru od osy k vnějšímu okraji komunikace. Obě tunelové trouby jsou ve vrcholovém 

oblouku – ve směru staničení přechází sklon ze stoupání 3,2 % do klesání 2,3%. Po obou stranách vozovky jsou zřízeny 

chodníky, které mají šířku 1,0 m a jsou odděleny od vozovky obrubníkem o výšce 12 cm. 

2. 
Ochranné 

pásmo: 
100 m, viz ochr. pásmo dálnice 

3. Ochranná zóna: není stanovena 

4. Primární ostění (pouze u ražených tunelů):             

Klenba:   Druh a materiál:      Tloušťka:     

  

stříkaný beton C 20/25-X0, 2× KARI síť, 

příhradový výzt. rám BTX 
25 cm – 35 cm 

Opěří:   Druh a materiál:      Tloušťka:     

  

stříkaný beton C 20/25-X0, 2× KARI síť, 

příhradový výzt. rám BTX 
25 cm – 35 cm 

Dno – počva:   Druh a materiál:      Tloušťka:     

  

stříkaný beton C 20/25-X0, 2× KARI síť, 

příhradový výzt. rám BTX 
25 cm – 35 cm, resp. 0 cm 

5. Sekundární ostění:             

Strop/klenba:   Druh a materiál:      Tloušťka:     

Hloubená část litý vyztužený beton do formy C30/37-XF4,XD3 60 cm 

Ražená část litý vyztužený beton do formy C30/37-XF4,XD3 42 cm 

Opěry – opěří:   Druh a materiál:   Tloušťka:    

Hloubená část litý vyztužený beton do formy C30/37-XF4,XD3 60 cm 

Ražená část litý vyztužený beton do formy C30/37-XF4,XD3 42 cm 

Dno – počva:  Druh a materiál:   Tloušťka:    

Hloubená část spodní protiklenba – železobeton C 25/30-XA1 72 cm – 92 cm 

Ražená část 
spodní protiklenba – železobeton C25/30-XF1, 

resp. bez protiklenby 
72 cm – 92 cm, resp. 0 cm 

6. Prostorová úprava: Šířka vozovky 

mezi zvýšenými 

obrubami: 

9,50 m 

Volná výška tunelu: 7,1 m 

Výška průjezdního průřezu: 
4,8m 

(+ 0,4m) 

Rozšíření:  Výška v nouzovém zálivu: – 

Šířka chodníku: min. 1,0 m Výška nad chodníkem:  2,25 m 

7. Vozovka a chodníky: Druh a materiál 

vozovky: 
CBK, deska tl. 24 cm z betonu C 30/37, XF4, obnažené kamenivo 

Druh a materiál 

chodníků: 
cementobetonová deska tl. 10 cm z betonu C 30/37, XF4 
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8. Výška nadloží: 
Hloubená 

část 

min. 0 m 9. Charakteristika hor. prostředí:    

max. 13 m Tunel Radejčín byl ražen v nehomogenním prostředí 

tvořeném rozloženými zvětralými a navětralými tufy. 

V těsném nadloží, případně v horní části profilu se 

vyskytují velmi pevné nezvětralé bazalty. 

Ražená 

část 

min. 6 m 

max. 28 m 

10. Bezpečnostní stavební 

úpravy v tunelu: 
Nouzové pruhy ano, po celé délce tunelu o š. 1,5 m 

Nouzové zálivy ne 

Otáčecí zálivy ne 

Únikové komunikace pro pěší 3× propojka 

Únikové komunikace pro 

vozidla 
ne 

Nouzové chodníky po obou stranách tunelu min. šířky 1 m 

Záchranné výklenky ne 

Jiné stavební úpravy ne 

11. Větrání tunelu: 
Druh: 

  
Počet a příkon ventilátorů:   

Celkový 

příkon: 

podélné 
Tři dvojice proudových ventilátorů o průměru 

1000 mm. 

6×27 = 162 

kW 

12. Osvětlení: Druh: Popis svítidel: 

Průjezdní osvětlení výbojková symetrická svítidla IZT-7 po 15m 

Akomodační osvětlení výbojková asymetrická svítidla IZT-7 (200 m od portálů) 

Vodicí osvětlení svítidla SSTUD 2W LED (bílé) po 10, resp. 20 m  

Nouzové (evakuační) osvětlení diodová svítidla AVR 58.91/1L ILM, 8× LED, 11,1 W 

Bezpečnostní osvětlení Nasvícení propojek a SOS skříní + zvýraznění propojek 

Osvětlení v propojkách zářivková svítidla typu 652-IZT-D, 2× 58 W 

Veřejné osvětlení v 

příportálové části 
Vnější strany dálniční komunikace, do 185 m od portálů 

13. Bezpečnostní systémy: Skříně SOS 5 ks a 2 ks vně tunelu 

Hlásky SOS ano, uvnitř SOS kabin 

Ozvučení tunelu ano, uvnitř tunelu 

Informační systém  ano 

Doplňující údaje   

14. Spojovací a dorozumívací 

zařízení: 
uživatelské uvnitř SOS kabin, servisní uvnitř SOS kabin 

15. Požární bezpečnost: 
EPS 

teplotně citlivý kabel v klenbě tunelu, EPS skříně v PTO a na 

střediscích 

Videodetekce ano, pokrývá jízdní profil tunelu 

Ruční hlásiče ve skříních SOS 

Ruční hasicí přístroje ve skříních SOS 

Požární vodovod umístěn pod vozovkou 

Hydranty 7 ks v troubě a 2 ks na portálech 

Suchovody ano, v propojkách 

Samohasicí zařízení ne 

Požární větrání v tunelu ano 

Požární větrání únikových cest ano, v propojce 

Místně příslušná stanice HZS 

pro prvosledový výjezd 
HZS Ústí nad Labem – stanice Všebořice 

Doplňující údaje 
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16. Ostatní technologické 

vybavení tunelu: 
TV dohled ano 

Centrální řídící systém modulární kruhový systém řízení 

Zásobování el. energií – systém ano, z rozvodné sítě 22 kV transformátory se 100% rezervou 

Náhradní zásobování el. energií ano, dieselagregáty s UPS uvnitř PTO na ústeckém portále 

Zařízení v předpolí tunelu PDZ pro uzavření tunelu 

Vybavení výklenků SOS kabiny, požární hydranty, šachty čištění drenáží 

Zařízení ve vozovce a 

chodnících 
vodicí pásy 

Proměnné značky ano 

Únikové komunikace pro pěší 3× propojka 

Únikové komunikace pro 

vozidla 
nejsou 

Vybavení tunelových spojek suchovod 

Doplňující údaje   

17. Řídicí ústředna: Umístění SSÚD Řehlovice a areál P-ČR Řehlovice 

Stručný popis modulární kruhový systém řízení 

Obsluha tunelu – řízení 

technologie a řízení dopravy 

technologie – dispečink na SSÚD Řehlovice (záložní 

v Petrovicích); doprava – operační pracoviště umístěné 

v areálu Policie ČR v prostoru obce Řehlovice 

Doplňující údaje možnost záložního řízení z PTO a z Petrovic 

18. 
Cizí zařízení v tunelu: anténní systém operátorů GSM 

19. 
Zvláštní zařízení k ničení: žádné 

20. Využití pro účely obrany 

a ochrany obyvatel: 
nepředpokládá se 

21. Přeprava nebezpečných 

látek v tunelu: 
povolena 

22. 
Stav tunelu: novostavba 

23. Správní údaje:          

Správce tunelu je ŘSD ČR prostřednictvím SSÚD Řehlovice 

24. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí:   Kč   

Úprava RPH            

        

Výkresy tunelu:                 

1.2. Situace (včetně vnějších vztahů) 

1.3. Technologické schéma tunelu 

1.4. Podélný profil tunelu 

1.5. Vzorové příčné řezy s technologií (s/bez protiklenby, nouzový záliv, v místě propojky) 

1.6. Vzorové příčné řezy propojek (průchozí, průjezdné) 

1.7. Půdorysy a řezy PTO 

Tunelový list Datum Podpis Tunelový list Datum Podpis   

Vypracoval   

11. 12. 2015   

Doplnil 

      Bc. Václav Novotný   

Doplnil   

    

Doplnil 
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Tunelová trouba: 

      

Příloha č.: Evidenční čís. tunelové 

trouby: 

Uvedení do 

zkušebního 

provozu 

LTT – levá tunelová trouba 2   16. 12. 2016 

1. Stručný popis tunelové trouby:        

  Levá tunelová trouba má celkovou délku pravého tubusu 600,0 m. 

Tunely mají shodné příčné uspořádání odpovídající ČSN 73 7507 – Projektování tunelů na pozemních komunikacích s šířkou 

vozovky 2 × 3,75 m, levý a pravý vodicí proužek 0,25 m a nouzový pruh 1,50 m. 

Celková šířka vozovky v tubusu je 9,5 m (šířka vozovky 2 × 3,75 m, 2 × 0,25 m vodicí proužky a 1,5 m nouzový zá liv) 

s jednostranným sklonem 2,5 % ve směru od osy k vnějšímu okraji komunikace. Obě tunelové trouby jsou ve vrcholovém 

oblouku – ve směru staničení přechází sklon ze stoupání 3,2 % do klesání 2,3 %. Po obou stranách vozovky jsou zřízeny 

chodníky, které mají šířku 1,0 m a jsou odděleny od vozovky obrubníkem o výšce 12 cm. 

2. Ochranné 

pásmo: 
100 m, viz ochr. pásmo dálnice 

3. Ochranná zóna: není stanovena 

4. Primární ostění (pouze u ražených tunelů):             

Klenba:   Druh a materiál:    Tloušťka:     

  

stříkaný beton C 20/25-X0, 2× KARI síť, 

příhradový výzt. rám BTX 
25 cm – 35 cm 

Opěří:   Druh a materiál:      Tloušťka:     

  

stříkaný beton C 20/25-X0, 2× KARI síť, 

příhradový výzt. rám BTX 
25 cm – 35 cm 

Dno – počva:   Druh a materiál:      Tloušťka:     

  

stříkaný beton C 20/25-X0, 2× KARI síť, 

příhradový výzt. rám BTX 
25 cm – 35 cm, resp. 0 cm 

5. Sekundární ostění:                

Strop/klenba:   Druh a materiál:      Tloušťka:     

Hloubená část litý vyztužený beton do formy C30/37-XF4,XD3 60 cm 

Ražená část litý vyztužený beton do formy C30/37-XF4,XD3 42 cm 

Opěry – opěří:   Druh a materiál:   Tloušťka:    

Hloubená část litý vyztužený beton do formy C30/37-XF4,XD3 60 cm 

Ražená část litý vyztužený beton do formy C30/37-XF4,XD3 42 cm 

Dno – počva:  Druh a materiál:   Tloušťka:    

Hloubená část spodní protiklenba – železobeton C 25/30-XA1 72 cm – 92 cm 

Ražená část 
spodní protiklenba – železobeton C25/30-XF1, 

resp. bez protiklenby 
72 cm – 92 cm, resp. 0 cm 

6. Prostorová úprava: Šířka vozovky 

mezi zvýšenými 

obrubami: 

9,50 m 

Volná výška tunelu: 7,1 m 

Výška průjezdního průřezu: 
4,8 m 

(+ 0,4m) 

Rozšíření:  Výška v nouzovém zálivu: – 

Šířka chodníku: min. 1,0 m Výška nad chodníkem:  2,25 m 

7. Vozovka a chodníky: Druh a materiál 

vozovky: 
CBK, deska tl. 24 cm z betonu C 30/37, XF4, obnažené kamenivo 

Druh a materiál 

chodníků: 
cementobetonová deska tl. 10 cm z betonu C 30/37, XF4 

8. Výška nadloží: 
Hloubená 

část 

min. 0 m 9. Charakteristika hor. prostředí:    

max. 10 m Tunel Radejčín byl ražen v nehomogenním prostředí 

tvořeném rozloženými zvětralými a navětralými tufy. V 

těsném nadloží, případně v horní části profilu se vyskytují 

velmi pevné nezvětralé bazalty. 

Ražená 

část 

min. 6 m 

max. 28 m 
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10. Bezpečnostní stavební 

úpravy v tunelu: 
Nouzové pruhy ano, po celé délce tunelu o š. 1,5 m 

Nouzové zálivy ne 

Otáčecí zálivy ne 

Únikové komunikace pro pěší 3× propojka 

Únikové komunikace pro 

vozidla 
ne 

Nouzové chodníky po obou stranách tunelu min. šířky 1 m 

Záchranné výklenky ne 

Jiné stavební úpravy ne 

11. Větrání tunelu: 
Druh: 

  
Počet a příkon ventilátorů: 

  Celkový 

příkon: 

podélné 
Tři dvojice proudových ventilátorů o průměru 

1000 mm. 

6×36 = 

216 kW 

12. Osvětlení: Druh: Popis svítidel: 

Průjezdní osvětlení výbojková symetrická svítidla IZT-7 po 15 m 

Akomodační osvětlení výbojková asymetrická svítidla IZT-7 (200 m od portálů) 

Vodicí osvětlení svítidla SSTUD 2W LED (bílé) po 10, resp. 20 m  

Nouzové (evakuační) osvětlení diodová svítidla AVR 58.91/1L ILM, 8× LED, 11,1 W 

Bezpečnostní osvětlení Nasvícení propojek a SOS skříní + zvýraznění propojek 

Osvětlení v propojkách zářivková svítidla typu 652-IZT-D, 2× 58 W 

Veřejné osvětlení v 

příportálové části 
Vnější strany dálniční komunikace, do 185 m od portálů 

13. Bezpečnostní systémy: Skříně SOS 5 ks a 2 ks vně tunelu 

Hlásky SOS ano, uvnitř SOS kabin 

Ozvučení tunelu ano, uvnitř tunelu 

Informační 

systém 
  ano 

Doplňující údaje   

14. Spojovací a dorozumívací 

zařízení: uživatelské uvnitř SOS kabin, servisní uvnitř SOS kabin 

15. Požární bezpečnost: 
EPS 

teplotně citlivý kabel v klenbě tunelu, EPS skříně v PTO a na 

střediscích 

Videodetekce ano, pokrývá jízdní profil tunelu 

Ruční hlásiče ve skříních SOS  

Ruční hasicí přístroje ve skříních SOS 

Požární vodovod umístěn pod vozovkou 

Hydranty 7 ks v troubě a 2 ks na portálech 

Suchovody ano, v propojkách 

Samohasicí zařízení ne 

Požární větrání v tunelu ano 

Požární větrání únikových cest ano, v propojce 

Místně příslušná stanice HZS 

pro prvosledový výjezd 
HZS Ústí nad Labem – stanice Všebořice 

Doplňující údaje   

16. Ostatní technologické 

vybavení tunelu: 

TV dohled ano 

Centrální řídící systém modulární kruhový systém řízení 
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Zásobování el. energií – 

systém 
ano, z rozvodné sítě 22 kV transformátory se 100% rezervou 

Náhradní zásobování el. 

energií 
ano, diselagregáty s UPS uvnitř PTO na Ústeckém portále 

Zařízení v předpolí tunelu PDZ pro uzavření tunelu, měření výšky vozidel 

Vybavení výklenků SOS kabiny, požární hydranty, šachty čištění drenáží 

Zařízení ve vozovce a 

chodnících 
vodící pásy 

Proměnné značky ano 

Únikové komunikace pro pěší 3× propojka 

Únikové komunikace pro 

vozidla 
nejsou 

Vybavení tunelových spojek suchovod 

Doplňující údaje   

17. 

Řídící ústředna: 

Umístění SSÚD Řehlovice a areál P-ČR Řehlovice 

Stručný popis modulární kruhový systém řízení 

Obsluha tunelu – řízení 

technologie a řízení dopravy 

technologie – dispečink na SSÚD Řehlovice (záložní 

v Petrovicích); doprava – operační pracoviště umístěné 

v areálu Policie ČR v prostoru obce Řehlovice 

Doplňující údaje možnost záložního řízení z PTO a z Petrovic 

18. 
Cizí zařízení v tunelu: anténní systém operátorů GSM 

19. 
Zvláštní zařízení k ničení: žádné 

20. Využití pro účely obrany 

a ochrany obyvatel: 
nepředpokládá se 

21. 
Přeprava nebezpečných 

látek v tunelu: 
povolena 

22. 
Stav tunelu: novostavba 

23. Správní údaje:          

  

24. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí:   Kč   

Úprava RPH            

        

Výkresy tunelu:                 

1.2. Situace (včetně vnějších vztahů) 

1.3. Technologické schéma tunelu 

1.4. Podélný profil tunelu 

1.5. Vzorové příčné řezy s technologií (s/bez protiklenby, nouzový záliv, v místě propojky) 

1.6. Vzorové příčné řezy propojek (průchozí, průjezdné) 

1.7. Půdorysy a řezy PTO 

Tunelový list Datum Podpis Tunelový list Datum Podpis   

Vypracoval   

11. 12. 2015   

Doplnil 

      Bc. Václav Novotný   

Doplnil   

    

Doplnil 
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PŘÍLOHA č.6  

 

STATUT RADY MONITORINGU STAVBY 

(RAMO) 

1. Úvod 

Při návrhu geotechnických konstrukcí vzniká obecně 

riziko, které závisí na složitosti geologických 

podmínek, náročnosti konstrukce a možných 

následcích jejího selhání. Tunelové konstrukce jsou 

konstrukce s neobvyklým rizikem, u nichž lze 

s výhodou využít observační metodu. Zejména 

v případech, kdy je předpověď chování navržené 

konstrukce velmi obtížná, lze použít tuto metodu, 

spočívající v průběžném posuzování správnosti 

návrhu, sledování chování okolního horninového 

masivu, včetně vlastního díla a případných korekcí 

vlastního návrhu během výstavby. Součástí výstavby 

pak musí být geotechnický monitoring (GTM), 

pomocí kterého se pravidelně sleduje konstrukce 

a okolní horninové prostředí s úkolem odhalit 

případné anomálie v chování sledovaných prvků. 

Vyhodnocení výsledků měření a pozorování musí 

být prováděno okamžitě tak, aby bylo možné 

reagovat na nastalou situaci a včas provést případná 

nápravná opatření. Proto je třeba v předstihu 

ustanovit pracovní komisi RAMO, která zajistí 

pravidelné vyhodnocování výsledků sledování 

a měření. Pro objednatele je to poradní orgán, který 

následně doporučuje objednateli úpravy 

v technologii výstavby, (v průběhu stavby) úpravy 

rozsahu četnosti měření a sledování prováděných 

v rámci GTM. 

Projektová organizace připraví ve smyslu platné 

vyhlášky č. 55/1996 Sb. Českého báňského úřadu ze 

dne 7. února 1996 v platném znění dle § 16a a § 17 

požadavky na náplň a rozsah GTM, včetně pravidel 

pro použití observační metody (§ 28). 

Při realizaci tunelového objektu za pomoci 

observační metody je nutné připravit dopředu plán 

možných opatření, která je nutné okamžitě přijmout, 

pokud GTM odhalí chování konstrukce mimo 

přijatelné meze. Tato opatření musejí být součástí 

RDS. 

 

Složení RAMO: zástupce objednatele: 

 poradce objednatele pro 

geotechniku: 

 zástupce TDI – specialista 

geotechnik: 

 zástupce projektanta 

stavby: 

 zástupce zhotovitele stavby: 

 zástupce zhotovitele 

monitoringu: 

 

Náhradníci: za objednatele: 

 za poradce: 

 za TDI: 

 za projektanta:  

 za zhotovitele stavby: 

 za zhotovitele monitoringu: 

 

Přizvanými účastníky jednání RAMO budou 

zástupci organizací zajišťujících jednotlivá měření 

nebo jiní odborníci. Tyto zvou výhradně členové 

RAMO po odsouhlasení objednatelem. 

 

Cíl činnosti: 

1. Cílem činnosti RAMO je bezprostřední 

uplatňování výsledků geotechnického 

monitoringu při investorské 

a  projektové přípravě, kontrole 

a realizaci tunelové stavby. Musí se 

ověřit mezní stav porušení nebo 

nadměrná deformace. Dále je nutné po 

dosažení varovných stavů zajistit 

včasné použití stanovených opatření 

k bezpečnému provádění stavebních 

prací (jsou uvedena v RDS). 

2. Kompetence RAMO: 

2. RAMO je součást řízení stavby, 

projednává výsledky monitoringu 

a přijímá doporučení pro řízení stavby 

a úpravy monitoringu. Členové RAMO 

se scházejí na pravidelných nebo 

operativních kontrolních dnech 

monitoringu RAMO. 

3. RAMO nenahrazuje činnost 

technického dozoru objednatele ani 

nepřebírá jeho odpovědnosti. Je 

specializovaným kontrolním 

a poradním orgánem objednatele stavby. 

Účastníci RAMO vystupují jednotlivě 

jako kompetentní zástupci účastníků 

výstavby se svou odpovědností 

vyplývající z uzavřených smluv. 

4. Členy RAMO jsou pověření zástupci 

objednatele (správce stavby, technický 

dozor investora (dále jen TDI), 
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zhotovitel geotechnického monitoringu 

(dále jen GTM), zhotovitele stavby 

a případně dalších určených expertů. 

3. Povinnosti členů RAMO: 

5. Scházet se na jednáních zpravidla 1× za 

2 týdny při provádění ražení 

v nebezpečném horninovém prostředí, 

při realizaci v příznivých geologických 

podmínkách zpravidla 1× za měsíc. 

V případě nebezpečného stavu 

plynoucího z dílčích vyhodnocení 

geotechnického monitoringu na žádost 

zástupce objednatele, ve výjimečném 

případě i na žádost ostatních členů 

RAMO se sejdou neprodleně. 

6. Členové RAMO nebo jejich náhradníci 

budou v případě potřeby (identifikace 

nebezpečného stavu) připraveni k účasti 

na jednání v době co nejkratší, tj. 

nejpozději do 6 hodin od obdržení 

informace o jednání. Informace o tomto 

jednání bude zaslána na e-mailové 

adresy a textovou zprávou na mobilní 

telefony (SMS) členů RAMO a účast 

bude potvrzena obdobně, spolu 

s informací, kdo se zúčastní 

(člen/náhradník). Průběžně 

aktualizovaný seznam kontaktů (e-mail, 

mobil) bude k dispozici u objednatele, 

TDI a zhotovitele. Budou součástí 

presenční listiny jednání RAMO. 

7. S ohledem na postup stavby průběžně 

sledovat výsledky měření a jejich i dílčí 

vyhodnocení provedená podle 

realizační dokumentace GTM nebo 

předchozích jednání RAMO. 

8. Formulovat doporučení a po jejich 

schválení zástupcem investora 

zajišťovat jejich okamžité uplatnění 

u zhotovitele stavby pro úpravu 

technologického a časového postupu 

stavby, dále u projektanta pro aplikaci 

observační metody při zpracování 

realizační dokumentace stavby, u TDI 

z hlediska jeho kontrolní funkce 

a u monitoringu z hlediska provádění 

a vyhodnocování měření monitoringu. 

9. Projednávat na jednáních RAMO 

opatření provedená zhotovitelem stavby 

nad rámec realizační dokumentace 

stavby, zapsaná ve stavebním deníku, 

a doporučit další postup. 

10. Ve svých organizacích působících na 

projektu neprodleně uplatňovat 

doporučení a závěry z jednání RAMO 

s ohledem na právní a smluvní 

odpovědnosti jednotlivých partnerů 

výstavby. 

11. V případě, že některá organizace 

odmítne splnění doporučení RAMO, 

okamžitě o této skutečnosti informovat 

zástupce objednatele a ostatní členy 

RAMO. 

12. Navrhovat úpravy rozsahu či programu 

měření a způsob jeho vyhodnocování 

tak, aby byly zajištěny podklady pro 

bezpečné vedení stavby, ověření 

předpokladů a splnění požadavků 

uvedených v realizační dokumentaci 

stavby. 

13. Sledovat hodnocení prováděné GTM, 

shody mezi předpoklady projektu 

a zastiženými geotechnickými poměry. 

V případě zjištění rozporů okamžitě 

vyhodnotit správnost postupu realizace 

a případně doporučit jeho úpravy 

zajišťující bezpečnou realizaci stavby. 

14. Aktivně se podílet na řešení případných 

mimořádných událostí nebo 

nebezpečných stavů. 

15. Umožnit kontrolu činnosti RAMO 

a výsledků GTM organizacím nebo 

fyzickým osobám, které na základě 

samostatné smlouvy a objednatelem 

provádějí kontrolu/supervizi. 

4. Pravomoci členů RAMO: 

16. Členové RAMO mají právo na trvalý 

přístup ke všem zdrojům informací od 

zhotovitelů stavby, dodavatelů měření, 

projektovým podkladům a výsledkům 

průzkumů. Dále mohou navrhovat 

úpravy všech fází GTM a uplatňování 

observační metody. Mohu navrhovat 

úpravy a rozsah měření GTM. 

17. Kdykoliv navštěvovat v doprovodu 

odpovědného pracovníka stavby 

jakoukoliv část stavby, vyjma míst, kde 

by mohla být ohrožena jejich 

bezpečnost, a získávat informace 

o postupu stavby od všech účastníků 

výstavby. 

18. Zúčastňovat se výrobních výborů při 

zpracování realizačních dokumentací 

a kontrolních dnů investora stavby, 

pokud se jejich předmět týká GTM nebo 

s ním souvisí. 

19. Vyžadovat vyjádření zpracovatele 

realizační dokumentace stavby 

a zástupce autorského dozoru 

k problematice statického působení 

a deformací. 
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5. Organizace činnosti: 

20. Činnost RAMO organizuje zástupce 

objednatele stavby. Účast členů nebo 

náhradníků na jednáních je povinná, 

účast dalších přizvaných osob musí 

schválit objednatel. 

21. RAMO řídí zpravidla jmenovaný 

zástupce objednatele stavby. Ten může 

pověřit vedením jednání RAMO jiného 

člena RAMO, který pak zodpovídá za 

pořízení zápisu z jednání a jeho 

následné podepsání všemi přítomnými 

členy RAMO. Zápis z jednání je 

vypracován neprodleně (nejlépe během, 

nebo ihned po jednání) a neprodleně 

rozeslán elektronickou poštou členům 

RAMO k připomínkování. Připomínky 

k zápisu budou zapracovány a zápis 

následně vydán a podepsán všemi 

účastníky (nejpozději při příštím 

zasedání RAMO) a pak vydán. 

22. Zástupce objednatele stavby zajišťuje 

prostřednictvím zhotovitele GTM 

archivaci všech měření, jejich 

vyhodnocení, zápisů z jednání RAMO 

a společně s autorským dozorem 

soustřeďuje podklady nutné pro 

rozhodování v případě mimořádných 

situací. Dále odpovídá za průběžnou 

aktualizaci telefonních čísel a e-adres 

odpovědných pracovníků RAMO 

a organizací provádějících měření. 

23. V odůvodněných případech nebo před 

rozhodnutím mimořádného významu 

z hlediska bezpečnosti práce nebo změn 

nákladů stavby rozhodne zástupce 

objednatele (na doporučení členů 

RAMO) o expertním posouzení 

předními odborníky v daném oboru. 

24. Činnost poradců objednatele a expertní 

posudky odborníků jsou hrazeny 

objednatelem. 

25. Výsledky činnosti RAMO ani 

samotného geotechnického monitoringu 

nesmějí být zveřejňovány bez souhlasu 

zástupce objednatele stavby. 

6. Rozpory: 

26. Pokud v případě podstatného problému 

nedojde k názorové shodě všech členů 

RAMO, rozhodne o způsobu řešení 

zástupce objednatele na základě 

vyjádření určeného arbitra (nejlépe 

soudního znalce z oboru), se kterým za 

tímto účelem uzavře objednatel 

smlouvu. 
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PŘÍLOHA č.7  

 

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY 

(RDS) 

1. Úvod 

Realizační dokumentace stavby (RDS), včetně 

změn oproti ZDS, je dokumentace zhotovitele díla, 

která slouží k řádnému provedení díla v rozsahu 

zadávací dokumentace stavby a případných změn 

uvedených v dopise o přijetí nabídky. Současně 

slouží objednateli ke kontrole prací při realizaci 

stavebního 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 také dokumentace všech 

zhotovovaných a pomocných konstrukcí 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 

geometrické a statické výpočty jak hlavních, tak 

i pomocných konstrukcí. Jsou dokladovány 

v omezeném počtu pare 3 kusů a jsou také 

k dispozici správci stavby. V technické zprávě je 

uveden přehled provedených výpočtů a konstatování 

o ověření rozhodujících dimenzí a průřezů, včetně 

základních údajů pro řádné vedení a vyhodnocení 

GTM (hodnoty deformace výrubu, sedání, napětí 

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 nepřijatelných trendech. 

RDS potvrdí nebo upřesní základní kritéria 

varovných stavů pro jednotlivá měření realizovaná 

v rámci GTM. 

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 portálových konstrukcí. 

Projektová dokumentace musí splňovat 

požadavky báňských předpisů, zejména vyhlášku 

č. 55/1996 Sb. ČBÚ ze dne 7. února 1996 ve znění 

pozdějších předpisů. 

Nezbytnou součástí je dokladová část, která musí 

obsahovat zápisy z technických rad, z projednání 

konceptů a schválení RDS za účasti objednatele 

stavby, správce stavby, zhotovitele stavby a případně 

expertů. Musí obsahovat prohlášení zhotovitele 

projektu o splnění podmínek uvedených v ZTKP, 

TKP, TP a příslušných ČSN. Veškeré změny vůči 

ZDS musejí být řádně dokladovány dle platných 

předpisů objednatele. 

Zhotovitel stavby předkládá RDS objednateli 

(správci stavby) k odsouhlasení. 

2. Výchozí podklady pro zpracování RDS 

a) dopis o přijetí nabídky; 

b) ZDS, ZTKP, doprovodné dokumenty; 

c) schválené „zásady Provozní dokumentace 

tunelu“, bezpečnostní dokumentace; 

d) stavební povolení, včetně všech podmínek 

k DSP. 

3. Základní požadavky pro návrh 

a) zachovat koordinaci se sousedními objekty, 

případně s objekty funkčně souvisejícími; 

b) dodržet základní číslování stavebních objektů, 

provozních 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 podmínek; 

e) pokud vznikne požadavek na změnu oproti ZDS, 

musí zhotovitel tyto změny zdůvodnit a nechat 

dopředu schválit objednatelem; 

f) zhotovitel RDS úzce spolupracuje s dodavateli 

SO a PS, s projektantem, generálním 

dodavatelem stavby, odpovědným řešitelem 

GTM a s koordinačním týmem stavby. 

4. Obsah RDS tunelových staveb 

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) bezpečnost a ochrana zdraví při práci; 

ah) navazující objekty a inženýrské sítě; 

ai) prohlášení o koordinaci souvisejících 

objektů a provozních souborů; 

aj) prohlášení o splnění zadávacích podmínek, 

TKP, ZTKP, TP, ZDS, OP; 

ak) zpracování připomínek ke konceptu RDS; 

al) doklady, zápisy, zápis ze závěrečného 

projednání připomínek. 

Nedílnou součástí TZ musí být „zápis 

o koordinaci souvisejících objektů“ mezi 

jednotlivými zpracovateli RDS souvisejících 

objektů. 

b) Výkresová část 

Je provedena v podrobnostech nutných pro 

jednoznačné provedení díla, včetně všech 

pomocných konstrukcí, zabudovaných výrobků 

a použití speciálních hmot. 

Obsahuje: 

ba) koordinační situaci M 1 : 500; 
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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) geometrie primárního ostění pro jednotlivé 

technologické třídy výrubu, včetně 

tolerancí a nadvýšení; 

bg) postup výstavby; 

bh) výkresy příhradových výztužných oblouků; 

bi) podrobné výkresy konstrukcí ostění všech 

tunelových podobjektů, včetně izolace; 

bj) detaily kabelových a jiných rozvodů; 

bk) detaily odvodnění, požárních nádrží; 

bl) detaily vozovky, včetně podkladních vrstev 

a výplně spodní klenby tunelu. 

5. Obsah RDS – technologická část 

 technická zpráva (tabulky strojů a zařízení, 

signálů); 

 podrobná výkresová dokumentace 

(jednopólová, liniová schémata, schémata 

ovládání a bloková schémata, schéma 

vnějších spojů, včetně napájení a přesného 

požadavku na dimenzi jističe, kabelové 

plány, výkresy rozmístění přístrojů 

v rozvaděčích a na ovládacích panelech či 

na dveřích rozvaděčů); 

 specifikace materiálu a kabelové seznamy 

v dohodnutém jednotném programu 

a formátu (např. v Excelu), včetně průměrů 

jednotlivých kabelů a hmotnosti na 

jednotku; 

 definitivní požadavky na stavební 

připravenost (prostorové obsazení, nároky 

na větrání a chlazení, přístupové cesty pro 

dodání strojů a zařízení na místo montáže); 

 vedení kabelových tras, včetně 

definitivního požadavku na obsazení 

chrániček; 

 požadavky na návazné provozní soubory, 

zejména na řídicí systém, napájení 

(energetická bilance i jednotlivých PS); 

 výměna signálů mezi jednotlivými PS 

s vazbou na řídicí systém; 

 požadavky na řídicí systém od jednotlivých 

zpracovatelů provozních souborů, přesný 

jednoznačný popis funkce zařízení, 

požadavek na signály a výpis informací, 

které se mají zobrazit prostřednictvím 

řídicího systému; 

 podklady pro zpracování Provozní 

dokumentace, příspěvky do provozní 

dokumentace, návody a technická data 

jednotlivých zařízení, manuály a veškeré 

certifikáty, prohlášení o shodě a další 

dokumenty. Projekt bude obsahovat 

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. 

6. Koordinační dokumentace 

Je zpracována na základě ZDS a upřesněná na 

základě zpracování RDS stavební a technologické 

části. Stává se součástí Provozní a Správní 

dokumentace. 

Obsahuje především tyto části: 

 koordinační výkres stavební 

a technologické části celého tunelu, včetně 

přilehlých úseků komunikace (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 kabelových komor a kabelovodů 

pod chodníky i vně tunelu, závěsné 

konstrukce pro kabely, 

 koordinační výkresy obou příportálových 

částí, 

 podklad pro programátory – systémová 

softwarová analýza, 

 podklady pro externí dodavatele (např. pro 

mobilní operátory), 

 výkresy obsazení chrániček 

v kabelovodech a v tunelové klenbě – čísla 

kabelů dle RDS, 

 definitivní koordinační řez s ohledem na 

průjezdný profil. 

7. Specifické požadavky na jednotlivé RD PS 

 osvětlení tunelu 

 projekt osvětlení, včetně 

výpočtu intenzity osvětlení pro 

maximální rychlost v tunelu, 

 ocelové konstrukce pro 

zavěšení světel; 

 vzduchotechnika 

 stanovení limitních hodnot, 

které mají vliv na okolní 

životní prostředí, 

 ocelové konstrukce pro 

uchycení ventilátorů; 

 radiové spojení – měření signálu na 

předpokládaném místě budoucího stožáru 

pro umístění antén (základní podklad pro 

RD PS) se provede těsně před výrobou 

a montáží daného provozního celku. 
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8.  Doprovodná dokumentace k RDS 

Příklady doprovodné dokumentace: 

I/RDS Softwarová analýza řídicího systému 

 Je zpracována ve smyslu TP 98, TP 154 

a dalších navazujících 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 souvisejících s kontrolními zkouškami 

jednotlivých provozních souborů. Protokoly jsou 

zpracovány pro jednotlivé stavy (povely) řídicího 

systému. Dopravní část je zpracována dle 

dopravních stavů. 

III/RDS Provozní a Správní dokumentace tunelu 

Tvoří soubor všeobecně platných základních 

dokumentů, které upravují organizaci, vztahy 

a činnosti v rámci provozování tunelu. Rozsah 

dokumentace je dán TP 154 Provoz, správa a údržba 

tunelů pozemních komunikací. Součásti PDT, části 

dokumentace stavby rozhodujících uzlů, 

koordinační výkresy skutečného provedení stavby, 

zejména vedení chrániček a kabelů (kabelová kniha) 

ve vlastním tunelu, na portálech, v PTO (dle 

jednotlivých úrovní). V PTO je zakresleno skutečné 

seřazení polí rozvaděčů. Dokumentace musí být 

v rozpracování řádně projednána a schválena 

objednatelem. Upravuje se na základě výsledků 

1. hlavní prohlídky. 

IV/RDS Dokumentace požární ochrany tunelu 

Požárně bezpečnostní řešení stavby musí být 

zpracováno v rozsahu vyhlášky č. 246/2001 Sb., 

§ 41, odst. 2 a 3. 

Dokumentace zdolávání požáru musí být řádně 

projednána a odsouhlasena příslušným HZS kraje, 

a to před zprovozněním stavby. Tuto dokumentaci 

zpracovává odborně způsobilá osoba dle § 11 zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

V/RDS Provozní řád akumulačních nádrží 

Provozní řád řeší provozování akumulačních 

nádrží čisté požární vody a znečištěné vody 

z požárního zásahu z povrchu vozovky. 

Provozováním se rozumějí revize, kontroly, 

vyčištění nádrží, včetně odvozu usazenin, 

a likvidace znečištěné vody odbornou firmou. 

Součástí je také popis a kontrola technologického 

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 provoz (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 Taktické cvičení složek IZS 

Projekt řeší samostatně činnosti, které musí 

zajistit zhotovitel díla při realizaci taktického cvičení. 

Cílem taktického cvičení je vyzkoušet technologická 

a bezpečnostní zařízení a nacvičit vzájemnou 

spolupráci jednotek IZS při řešení mimořádné 

události v dálničním tunelu. Jednou z činností je také 

procvičit evakuaci tunelu a záchranu zraněných osob. 

Projekt řeší vstupní podmínky pro zajištění cvičení, 

námět a průběh cvičení, etapy a způsob provedení 

cvičení, časovou osu průběhu cvičení, plán spojení, 

bezpečnostní opatření. Projektant úzce spolupracuje 

s řídícím cvičení, příslušníkem HZS příslušného 

kraje. 

Závěry a doporučení vyplývající z taktického cvičení 

složek IZS budou zapracovány do protokolu 

z nejbližší hlavní prohlídky tunelu ve smyslu TP 154. 

Provedení taktického cvičení složek IZS je nutnou 

podmínkou pro uvedení tunelu do provozu. 

VIII/RDS Projekt zkušebního provozu 

Základním cílem zkušebního provozu je 

komplexní prověření činnosti technologického 

vybavení tunelu, prověření odborných znalostí 

operátorů a dispečerů a dopracování Provozní 

dokumentace tunelu dle zkušeností z vlastního 

provozu. Na závěr zkušebního provozu proběhne 

vyhodnocení, včetně 2. hlavní prohlídky tunelu. 

Projekt obsahuje zejména: 

 organizaci a řízení zkušebního provozu, 

 seznam krizových situací, které budou 

cvičeny, 

 dodatečné požadavky P-ČR a HZS 

plynoucí ze závěrečných místních šetření 

a jednání, 

 stanovení úkolů a způsobu jejich 

vyhodnocování pro budoucího 

provozovatele i případně řídící složky 

zkušebního provozu. 

 

Dokumentace musí být v rozpracování řádně 

projednána a schválena objednatelem. Celkové 

náklady na zkušební provoz tvoří projekt, realizace 

a vyhodnocení zkušebního provozu. 

9. Dokumentace skutečného provedení stavby 

(DSPS) 

V průběhu realizace stavby musí zhotovitel 

stavby v jednom pare RDS a DSP průběžně 

zaznamenávat veškeré změny a doplňky schválené 

správcem stavby. 

Změny a doplňky musejí být ve schváleném pare 

dokumentace vyznačeny červeně. Jednotlivé 

výkresy RDS se nahrazují novými se zdůvodněním 

a označením změny písmeny v horní části výkresové 

rozpisky. 

Vybrané výkresy DSPS jsou součástí Provozní 

a  Správní dokumentace tunelu. 
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