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Určenítechnických podmínek
Technické podmínky TP 154 stanovují podmínky pro provozování, správu a udržováni

tunelů pozemních komunikací. Technické podmínky jsou určeny zejména:

o Silničnímsprávním

.

.

orgánům

a

komunikací.

úřadům.

subjektům, které provozují, spravují a udržujítunely pozemních

orgánům a subjektům zodpovědným za bezpečnost provozu na pozemních

komunikacích.
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Použitézkratky
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TKP-D
TP
UPs
vN
ZP

uzavřený televizní okruh
kompaktní disk
oxid uhelnatý
hlavní řídícístanice v tunelu
Česká technická norma
dopravně inženýrskéopatření
digitání optický datový disk
Evropská komise
elektrická požárni signalizace
Evropská unie
elektrická zabezpečovací signalizace
dispečink řízenítechnologie tunelů - úroveň oblasti
dispečink řízenídopravy - úroveň útvaru
kmitočet gigaHz
dispečink Íízenidopravy tunelu - úroveň oblasti
hasičský záchranný sbor
technická zařizení tunelů
mezinárodní tunelová společnost
integrovaný záchranný systém
krajské operační a inÍbrmačnístředisko
světloemitující dioda
Ministerstvo dopravy Českérepubliky
Ministerstvo vnitra Českó republiky
narodní dopravní informační centrum
nízkénapětí
oxid dusnatý
oxidy dusíku
nákladní vozidlo
osobní vozidlo
policie Českérepubliky
proměnná dopravní značka
pohonné hmoty
světová silničníasociace
proměnná informační tabule

pozemni komunikace
požárni ochrana

provozně technologický (technický) objekt
nepřepisovatelná elekronická paměť

řídicísystém
Strahovský automobilový tunel
nouzové volání
světelné signalizační zaÍízeni
kategorie tunelu
Těšnovský automobilový tunel
tunelová kniha
technické kvalitativní podmínky
technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci
technické podmínky
zdroj nepřerušovaného napájení
vysoké napětí
záklaďní prostředky
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Citované a souvisejícínormativní dokumenty a právní předpisy

.
.
.
.
.
.

.

ČsN 33 2000-6-61 ,,Elektrotechnické předpisy. Elektrická zaÍizeni. Část 6: Revize"
ČsN EN 501 10-1 ed. 2 ',obsluha apráce na elektrickýchzařizenicll"
ČSN 73 6220 ,,Zatižitelnost a evidence mostů pozemních komunikací"
ČSN 73 622I,,Prohlídky mostů pozemních komunikací"
ČSN ]315o1 ,,Projektování tunelů pozemních komunikací"
Metodický pokyn - Technicko ekonomické hodnocení výstavby tunelů pozemních
komunikací

Nařízení vlády č. 264/2009 Sb.

o

bezpečnostníchpoŽadavcích na tunely pozemních

komunikací delšínež 500 metru

. TP 65 ,,Zásady pro dopravní značeni na pozemních komunikacích"
' TP 66 ,,Zásady pro označovánípracovních míst na PK"
. TP 72 ,,Diagnostický pruzkum mostů pozemních komunikací"
. TP 98 ,,Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací"
. TP 121 ,,Zkušebnía diagnostické postupy pro mosty a ostatní konstrukce

pozemních

komunikací"

. TP L23 ,'Zj1štování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí"
. TP I4I ,,Zásady pro systémy proměnného dopravního značeni a zaÍizeni pro provozní
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

informace na pozemních komunikacích"
Vyhláška č. l04l91 Sb., kterou se provádí zákon o PK, ve znénípozdéjšíchpředpisů
Vyhláška č. 55l1996 Sb. o požadavcíchk zajištění bezpečnosti a ochrany zďraví při práci
a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znéni
vyhlášky č.23811998 Sb., ve zněnipozdějších předpisů
Vyhláška č. 50/197 8 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve zněni vyhlášky
č.98l1982 Sb., ve znénipozďéjšíchpředpisů
Vyhláška č. 3012001Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
a úprava aÍizeni provozu na pozemních komunikacích, ve znénipozdéjšíchpředpisů
Vyhláška č. 2461200l Sb. o stanovení podmínek poŽárni bezpečnosti a výkonu státního
požarníhodozoru (vyhláška o požárni prevenci)
Zákon č. B/I997 Sb. o pozemních komunikacích, ye znéni pozdějších předpisů
Zákon č. 80/2006 Sb., kteým se mění zákon č. L3/l997, o pozemních komunikacích
Zákon č. 1 1 l / l 998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalšíchzákonů
Zákon č. 56112004 Sb. o předškolním, základnim středním, vyššímodborném a jiném
vzdéIáváni
Zákon č. I33l1985 Sb. o požámí ochraně, ve znénípozdějších předpisů
Zákon č.23912000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně někteqých zákonů'
ve zněni pozdějších předpisů
Zákonč.24012000 Sb. o krizovémřízenía o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znéni pozdějších předpisů
Zákonč. 5912006 Sb. o prevencizávažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými

chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb.'
o ochraně veřejného zdravi a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 3z0/z00z Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti
s ukončenímčinnosti okresních úřadů, ve znění pozdějšíchpředpisů, (zákon o prevenci

.
.
.
.

závažných havárií)

ZÍkon č.36112000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 20o4/54lBs o minimálních bezpečnostních
požadavcích na tunely (eŽici na transevropské silničnísíti (dále jen směrnice 2004l54lEs)
ze dne 29. dubna2004
TKP staveb pozemních komunikací, Kapitola 24Tlnely
TKP-D staveb pozemních komunikací, Kapitola 7 Tunely, podzemní stavby a galerie
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Zák|adní pojmy a jejich výklad
Bezpečnostní data - veškerá data o mimořádných

událostech.
Bezpečnostní dokumentace - zpracovává Se pro jednotlivé fáze výstavby a provozu tunelu
v odpovídajícímrozsahu (viz TKP-D kapitola 7, příloha č. 5). Bezpečnostnídokumentace
má textovou i grafickou podobu.
Běžnéprohlídky - zahtnýí prohlídky stavebně-technické části tunelu a prohlídky
technologického zaŤizení tunelu. V jejich rámci se zjišťujízávady a navrhují jejich odstranění'
přičemžsprávce tunelu rozhodne o příslušných opatřeních.
Dispečer technologie (dispečer) - zabezpečlje kontrolu, provoz a správu technologického
vybavení tunelového systému.
Dlouhodobá data - jsou převážně určena pro statistické účelya vyÍváÍi se z nich denní
průběhy typických dnů, měsíčníhodnoty a trendy vývoje dopravy. Časový intervalje typicky
5 minut. maximálně však 15 minut.
Dopravní data - sloužík popisu dopravního proudu. Jedná se převážně o intenzitu, rychlost,
obsazenost detektoru a kategorizaci vozidel v dopravním proudu.
Dopravní řád - základni dokument o provozování dopravy v tunelu a Ve Vymezené části
komunikačního systému, která souvisí S provozem v tunelu. Stanovuje všechny varianty
provozování dopravy' různédruhy jejího omezení, včetně její úplnévýluky pro všechny
předpokládané dopravní situace.
Druhá hlavní prohlídka - provádí se při kolaudaci stavby. Výsledky obsahují vyhodnocení
zkušebního provozu a kontrolu dokladů, které souvisí s případnými změnami během
zkušebního provozu. Dále výsledky obsahují přijatá opatření.
Havarijní karty - přejímají zásady řádu mimořádného režimu - doprava a řád mimořádného
režimu - technologie' doplňují je dalšími kapitolami vycházejícimi z bezpečnostních
strategických dokumentů a stanovujízásady pro chování dispečerů.
Hlavní prohlídka - zahrnuje první a druhou hlavní prohlídku a periodické hlavní prohlídky
stavebně-technické a technologické části tunelu.
Hlavní prohlídka stavebně-technické části tunelu - provádí se v intervalu 4 roky, případně
s přihlédnutím ke Stavu Stavební části se můžeinterval prohlídek zkrátit až na 2 roky.
Kontrolují se všechny části konstrukce tunelu a věnuje Se pozornost závadám a poruchám,
které byly evidovány při předchozích prohlídkách.
Hlavní prohlídka technologické části tunelu - provádí se v intervalu 4 roky, případně
2 roky u staršíchtunelů, a to s přihlédnutím ke stavu technologického zaÍizení.Kontrolují se
všechny části technologického zařízeni tunelu v rozsahu jako při l. hlavní prohlídce
technologické části tunelu, přičemž se přihlédne i k výsledkům revize technologických
zaÍizeni tunelu. Z hlediska rozsahu prohlídky je nutno přihlédnout také ke členění
technologického zařízeni a návaznosti na systémy vnějších vazeb obsažených v ustanovení
pro dělení ú'držbytunelu.
Kontrolní prohlídka - je součástívýkonu státního odborného dozoru. Předmětem je
kontrola provozní způsobilosti a bezpečnosti tunelu z hlediska provádění provozních'
běžných, hlavních a mimořádných prohlídek tunelu včetně plnění příslušných opatření
v rámci údržbya oprav tunelu.
Krátkodobád'ata - jsou využivána on-line pro příméÍizeníprocesů. Jedná se např. o data
pro identifikaci kongescí, nehod atd. Časový interval ukládání dopravních datbývá od cca

At=30sdoAt=300s.
Mimořádná prohlídka -

stanoví okamžitý stav tunelu. Mimořádné prohlídky tunelu zahrnuji
prohlídky stavebně-technické části a prohlídky technologické části. Provádění a rozsah
mimořádné prohlídky odpovídá úrovni hlavní prohlídky s tím, že prohlídka je vztažena na
konkrétnícelky.
Mimořádný stav - nastaven v souvislosti se vznikem mimořádné události, která vyžaduj e zásah
složek IZs. v takovém případě je třeba okamžité lzavÍeni tunelu. Tento stav ohrožuje život,
zdraví a majetek účastníků
silničníhoprovozu nebo obslužného personálu a celý systém pracuje
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dle zásad činnosti pro mimořádný stav. Při mimořádném Stavu můžemít vzniklá mimořádná
a jeho širšíokolí, na životni prostředí, apod.
Operátor dopravy (operátor) _ provádí dohled a kontrolu dopravního provozu.
Pasport tunelu - výběr výkresů skutečného provedení, který je důležitýpro správu tunelu.
Jedná se o výkresy, které jsou často používánypro opatření prováděná správou. Dokumentace je
zpracována v tiskové a digitální formě.
Provozní dokumentace - soubor všeobecně platných základních dokumentů' které upravují
organizaci, vztahy a činnosti v rámci provozování tunelu.
Provozní prohlídka - provádí se za nepřerušeného provozu zptavidIa 1x týdně' přičemžpřesný
interval stanovuje provozní dokumentace tunelu'
Provozní řád' - základní dokument o stavební a technologické části tunelu a vymezené části
komunikačního systému před a za tunelem. Stanovuje všechny varianty provozování tunelu
(režimy systému), včetně jeho plánovaného i neplánovaného, částečnéhonebo úplného
odstavení, a to Se zaměřením na stavební a technologickou část.
Prvníhlavníprohlídka- provádí se před uvedením do zkušebního provozu. Výsledky obsahují
kontroly provedení tunelu podle schválené dokumentace, posouzení jakosti použitých stavebních
hmot a technologického zaÍizeni a posouzení odborného provedení tunelu včetně uvedení všech
zjištěných vad a nedodělků, přijatých opatření a termínech jejich odstranění.
Režim - soubor opatření systému' která mají vykonávat jistou funkci. Ve smyslu těchto TP se
jedná o definované reakce Systému tunelu, například ve formě reakcí řídicíhosystému,
událost vliv na tunel

organizačnich opatření apod.

Správní dokumentace - základní podklad pro výkon správy tunelu. Musí být uložena u správce
objektu tak, aby byla zajištěna její ochrana proti poškozenínebo zničeníSložka správní
dokumentace je zakládána ve chvíli, kdy se zaháji zpracováváni prvních studií a dokumentací,
které mají vést ke vzniku nového tunelu pozemni komunikace.
Standardní stav - základni režim provozováni tunelu, kterýje charakterizován bezpečným
a plynulým dopravním provozem a bezproblémovou činnostítechnologie. V tunelu nebo
ve služebníchprostorách se neprovádí opravy a doprava i technologie jsou v řádném stavu.
Stav - výsledek nějaké události, která vznikla samovolně nebo ji cíleně vytvořil tunelový
systém jako výsledek definovaných postupů.
Technologická data - veškerá ostatní data kromě dopravních dat, která se v tunelech měří. Patří
sem měření jasu, opacity, koncentrace škodlivin, záznamy o stupni větrání a osvětlení a jejich
příkony' informace o počasí,hlášení ústředny EPS a verbální komunikace s SoS skříněmi.
Tlrnel - liniové podzemní dílo horizontální (s úklonem nejvýše 3,57o) nebo úklonné(do 45")
o průřezu výrubu zpravtd1'a většímnež 76m2, budované raženim či hloubením.
Tlrnelová kniha - podává ucelený přehled o tunelu, jeho stavební i technologické části,
rozmístění zaÍizeni, vedení kabelů, způsobu ovládání a řizeni tunelu, řády pro provádění oprav
nebo údrŽby a také poskytuje návod, jak neustále zdokonalovat obsluhující personál.
Tirnelový list - zák7adni evidenčnídokument tunelu. Pořizuje se z hlediska pozemní
komunikace, jejiž je tunel součástí. obsahuje záklaďni správní, evidenční,technické, příp.
ekonomické údaje. Mimo textovó části je doplněn částígrafickou, která obsahuje schematický
náčrt tunelu vč. všech objektů, které jsou jeho součástí'
Zvláštní stav - vyskytuje se zejména při provádění údržby(plánovaného uzavření tunelu),
a také pokud např. systém pracuje v mimotolerančním pásmu, není však ohrožena bezpečnost
účastníkůprovozu ani personálu. Jedná se typicky o případ, kdy není technologie Íízena
automaticky a obsluha řídí manuálně, například proměnné dopravní značky. Dále zde patří
dopravní problémy, které způsobítvorbu kongescí, popřípadě dopravní nehoda, odstavení
vozidla, ztrátanákladu, apod., kdy není nutné tunel ihned uzavřít.
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Úvod
Tunelové stavby mají velký význampři řešení složitých dopravních a ekologických problémů.Pro
projektování tunelů pozemních komunikací se používajídva základní dokumenty, ČsN 13 7501
,,Projektování a návrh tunelů pozemních komunikací" a technické podmínky TP 98 ,,Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací".
Kromě dobrého návrhu tunelu má zásadni význam i jeho následné provozování. Dobré nebo
špatnéprovozování má vliv nejenom na vlastní dopravní charakteristiky tunelu, ale i na provozní
náklady a významný vliv má i na bezpečnost účastníkůsilničního provozu.
Cílem těchto technických podmínekje Vytvořit zásady pro provozování, správu aídržbltunelu.
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1. Provozní dokumentace
1.1 Úvod
Provozní dokumentace tunelu tvoří soubor všeobecně platných základních dokumentů, které
upravují organlzaci, vztahy a činnosti v rámci provozování tunelu. Zpracováni této
dokumentace je dle TKP-D, kap.7.6.6. Musí být uložena na dispečinku u provozovatele
a správce tunelu. Těmito dokumenty jsou podrobně určeny veškeréčinnosti v tunelu, a to
j ak standardni a zvlášÍní,tak i mimořádné režimy systému, které j sou reakcí na vzniklé stavy.
Dokumenty řešíi otázky bezpečnosti' údržbya oprav.
Tato kapitola technických podmínek (TP) stanoví obsah provozní dokumentace pro tunely
pozemních komunikací (dále tunely). Provozní dokumentace Se skládá z následujících
dokumentů' viz. Tab. 1:
- Bezpečnostnídokumentace,
- Tunelová kniha;
- Dopravní řád;
- Provozní řád;
- Havarijní karty.
Výše uvedená dokumentace patří ke sledovaným dokumentům a o všech změnách se vedou
záznamy ve formě listu dle Tab. 2. Tento list je součástípříslušnéhodokumentu.
V tunelu, v dopravním prostoru před tunelem nebo v dalšíchobjektech souvisejících
s provozováním tunelu můžedojít k následujícím stavům provozu:
- standardní stav;
- zvláštní stav;
- mimořádný stav.
V dalšímtextu jsou jednotlivé provozní Stavy řešeny v rámci Dopravního řádu (kap. I.4),
Provozního řádu (kap. 1.5) a Havarijních karet (kap. 1.6). Bezpečnostnídokumentace jako
součást provozní dokumentace zahrnuje taktickou, operativní a strategickou úroveň opatření
pro zajištěníbezpečnosti. Bližšípopis je v kapitole 4. Tunelová kniha je soubor dokumentů
zajišťujícíorganizaci provozování tunelu a její součástí jsou řády pro provádění kontrol,
revizí (kontrol provozuschopnosti), údržbya oprav tunelu.
1.1.1 Účel provozní dokumentace
Provozní dokumentace řeší:
- bezpečnost v tunelu na taktické, operačnía Strategické úrovni;
- popis organizačníchvazeb a kompetencí při provozováni tunelu;
- popis technologického a stavebního vybavení tunelu ajeho obsluhu;
- popis základnich dopravních situací a jejich řešení;
- popis standardních' zvláštních a mimořádných stavů a jejich zabezpečeni;
- způsoby zajištěníidržby a servisu;
- školeníobsluh a další.

t.1'.2 Zák|adní členěníprovozní dokumentace
V Tab. 1 je uvedeno přehledné členěníprovozní dokumentace. V dalšímtextu pak následuje

podrobný popis jednotlivých kapitol provozní dokumentace.
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PROVOZNI DOKUMENTACE

A.
Bezpečnostní
dokumentace
Koordinační
dokumentace
Manuál pro
ovládání

ZvláŠtnístav

ZvláŠtnístav

Výcvik
a Školení
obsluh tunelu
Rád prohlídek'

údžby,oprav,
revizí a kontrol

Dokumentace
o provozu tunelu

Tab. ]: Přehledné členěníprovozní dokumentace

Správce tunelu:

Podpis oprávněné osoby správcc:
Výkonný provozovatcl:

Podpis oprávněné osoby výkonného Provozovatclc:

Platnost' pfovozní dokumentace (Kniha ..., ěJ. ...):
ZMTIITY: od:
Podpis:
Podpis:
od:
Veškeré údaje uvedené v Provozní dokumentaci \ze v průběhu provozu měnit a doplňovat pouze
s písemným souhlasem oprávněné osoby provozovatele, která odpovídá i za prokazatelné seznámení
všech poučených osob. PŤedcházejici verze Provozní dokumentace musí být archivovány dle
archivačního a skartačníhořádu.
Thb. 2: Vzor listu pro schvalovdní platnosti provozní dokumentace
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1.2 B ezp ečnostnídokumentace
Bezpečnostní dokumentace Se zpracovává pro jednotlivé fáze výstavby a provozu tunelu
v odpovídajícímrozsahu (viz TKP-D kapitola 7, pří1oha č. 5, NV 26412009 Sb.). Bezpečnostní
dokumentace má textovou i grafickou podobu. Příklad grafické části je na obr. 1
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1.3 Tunelová kniha

Tunelová kniha podává ucelený přehled o tunelu, jeho stavební i technologické části'
rozmístění zaÍizení,vedení kabelů, způsobu ovládání aÍizeni tunelu, dále obsahuje řády pro
provádění oprav nebo idržby a také poskytuje návod, jak trvale zvyšovat kvalitu dispečerů
a operátorů.

Tunelová kniha je tvořena pěti částmi:
- koordinačnídokumentace;
- manuálpro ovládání;
- výcvik a školenídispečerů;
- Ťád prohlídek, údržby,oprav' revizi a kontrol provozuschopnosti;
- dokumentace o provozu tunelu.
1.3.1' Koordinačnídokumentace

V této části dokumentace jsou obsaženy zejména koordinační výkresy stavební

a technologické části, zejména vedení kabelů a dalšíchinženýrských sítí.Dále obsahuje
půdorys tunelu, včetně nouzových zálivlů, záchranných cest, umístěníprovozních objektů,
kabelových šachet, hranice ochranného pásmal apod. Tato část dokumentace poskytuje
ucelenou představu a přehled o tunelu, jeho technologickém vybavení, orientaci, stavebních
opatřeních, apod. V této části dokumentace je uvedeno, kde se nacházi dokumentace
skutečnéhoprovedení stavební i technologické části tunelu. Je zvláště dtiežitá pro složky
IZS, ale také pro servisní organizaci a pro provozovatele'
1.3.2 Manuál pro ovládání
Tato část provozní dokumentace poskytuje úplný a podrobný návod pro ovládáni a Ťizeni
tunelu. obsahuje podrobný popis pro ov7ádáni,Íizeni a sledování technologické i dopravní

části ŘS.

V

rámci této dokumentace je popsán způsob přihlašování dispečerů,jejich

pravomoc a způsob vizualizace ŘS, vyvolávání jednotlivých obrazovek, možnosti nastavení,

signalizace stavů prvků (ručníovládání' automatické ovládáni, porucha prvku, apod.).
Pokud je to nutné, je možnémanuál rozdělit na dopravní a technologickou část.
Součástí jsou manuály, (návody, apod.) výrobců a dodavateli zaŤizeni (např. CCTY EZS,
EPS, apod.).
1.3.3 Výcvik a školeníobsluhy tunelu

V provozní dokumentaci v části výcvik

a školeníobsluhy tunelu je kladen diraz na neustálé
a opakované vzdélávání obsluhujícího personálu' jejiho zdokonalováni a získávání návyků
při ovládání a Íizeni tunelu nejen při standardním Stavu, ale hlavně při zvláštním nebo
mimořádném Stavu. V rámci kapitoly je uveden návod a doporučeníjak, a jak často' v jakém
rozsahu apod. organizovaÍ školenía výcvik, viz. Metodický pokyn ,,Školeníobsluh tunelů",
lit. I10]. Výcvik dispečerů/operátorůse provádí také v rámci prověřovacího nebo taktického
cvičeníjednotekpožárni ochrany nebo složek IZS.

1.3.4 Řád prohlídek, ídržby,oprav' revizí a kontrol provozuschopnosti
Jedná se celkem o tři řády popsané v kap. 3:
- Řa0 provádění prohlídek a kontrol;

' yiz zákon č. 13/1991 Sb' o pozemních komunikacích
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Řao provádění reyizi akontrol provozuschopnosti.

Řaa provádění idržby a oprav.
Řády stanovují postupy prohlídek a kontrol a postupy zabezpečeníplánovaných údržbářských
prací a plánovaných i neplánovaných oprav a jejich periodicitu. Stanovují, kdo opravy nařizuje,
pÍebirá dokončenédílo a kdo průběh oprav zajišťujeorganizačně, jak z hlediska dopravních
opatření, tak z hlediska opatření pro zajištěníbezpečnosti práce.
Dále je zde určena perioda provádění revizních ptaci
zařizenich, a j ejich technické zabezpečeni.

a

kontrol provozuschopnosti na jednotlivých

Před započetím plánovaných činnostív tunelu (revize, kontroly, íďržba, opravy), které mají vliv
na dopravní provoz nebo ovlivňují bezpečnost, musí provozovatel vypracovat návrh průběhu

prací, přijatá opatření, délku jejich Írváni, dopravně-inženýrská opatření, odstranění jejich
následků a průběh uvedení systému do standardního stavu. Tento návrh je nutno projednat
s příslušnými orgány státní správy zodpovídajíci za dopravu v dané lokalitě.

Výsledek uvedených činnostíje zaztamenáván do formuláře, který se stává součástíprovozní
dokumentace tunelu. Doporučenírozsahu formuláře je v kap. 1.3.5.
1.3.5 Dokumentace o provozu tunelu (poÍizená dispečerskou službou)

Tato dokumentace stanovuje rozsah dokumentace používanédispečerskou sluŽbou pro
provozování tunelu' způsoby jejich vyplňování a ukládání. Dokumentace o provozu tunelu
poÍízená dispečerskou službou je kompaktní dokumentace, do které jsou zaznamenány veškeré
stavy, události, činnosti, návštěvy, udržba,reyize (kontroly provozuschopnosti), pohyb servisních
pracovníků, příchod dispečerůdo služby' závady, poruchy, výpadky, dopravní a fyzikální data'
a ostatní údaje dle specifik tunelu.
Dokumentace o provozu tunelu poÍízená dispečerskou službou je složena z několika formulářů
pto záznam veškerých relevantních údajů.

Dokumentace sloužípto Zaznamenávání všech činnostía událostí v tunelu a na dispečerském
pracovišti. Zapisuje se zde vznik, průběh a odstranění všech událostí, hodnoty měření prováděné
dispečery, návštěvy v tunelu a na řídícímpracovišti. Dokumentace je vŽdy vytvářena pro
konkrétní tunel podle požadavkůsprávce tunelu. V úvodu každéhoformuláře je kolonka pro
záznamjmen dispečerů a času nástupu do směny.

V této dokumentaci jsou také zaznamenávány periodické prohlídky vybavení tunelu a dispečinku,
s jakým výsledkem byla prohlídka provedena, vzn1klé závady, závady přetrvávající, které se
nepodařilo odstranit do 24 hodin odjejich vzniku, čas vzniku závaďy, čas odstraněnizávady,kým
bylra závada odstraněna, a ostatní relevantní informace.

Dále jsou zde zaznamenávány mimořádnó události v tunelu (viz. kap' 4.6.2.D.
Dokumentace o provozu tunelu poŤizená dispečerskou službou je tvořena samostatnými
formuláři. Členěníformulářů vycházi z nížeuvedeného textu:

'
-

-

Záznam mimořádné události viz.kap.4.6.2.1.
Záznam o provedených revizích, kontrolách provozuschopnosti, úďržbé,opravách,
poruchách, prohlídkách:
- rozsah provedených úkonů,
- čas vzniku, čas odstranění vzniklé situace'
- záznam přetrvávajícich z,ávaď,
- kým bylúkon proveden (méno pracovníka' firma);
Formulář pro záznam návštěv:
- datum' čas příchodu,

- jméno'

-

firma,
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-

-

důvod,
vstup do tunelu,
zapůjčeníklíče,

Záznam provozních dat:
- dopravní data,

- fyzikální data,
- chemická data,
- provozní data,

- ostatní záznamy

a formuláře.

Dokumentace o provozu tunelu poÍizená dispečerskou službou můžebýt vedena v papírové
formě, ale doporučuje se její vedení v elektronické podobě.
Způsob vedení dokumentace, členěníjednotlivých formulářů, rozsah zaznametávaných údajů'
zabezpečení,oprávnění prístupu k formulářům, apod. si určuje provozovatel tunelu dle vlastních
požadavků, vnitřních předpisů a specifik tunelu.

1.4 Dopravní řád
Dopravní řád je zák|adním dokumentem o provozování dopravy v tunelu a Ve vymezené části
komunikačního systému' který souvisí S provozem v tunelu' Stanovuje všechny varianty
provozování dopravy, různédruhy jejího omezení, včetně její úplnévýluky pro všechny
předpokládané dopravní situace. Stanovuje ze1méla:

-

Částečnouuzávěru jednoho nebo více jizdních pruhů pomocí proměnného
a přechodného dopravního značení.

- Úplnou

uzávěru jednoho nebo více jizdních pruhů pomocí proměnného

- Úplnou

uzáyérujedné nebo obou tunelových trub pomocí proměnného

a přechodného dopravního značeni.

a přechodného dopravního značení.

Tyto stavy musí být předem navrženy formou Samostatných výkresů resp. schémat. Současně
musí být předem specifikováno nastavení proměnného dopravního značeni a způsob (postup)
jeho nastavování. Dopravní řešení musí být odsouhlaseno schvalujícími orgány a orgánem státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích v dané oblasti.
Mimo řešení předem známých stavů dopravních situací, např. v rámci standardního a zvláštního
Stavu a dále mimořádného stavu, je povinností osob odpovědných za dopravní tizeni také zajistit
operativní řešení nestandardních dopravních stavů a následně zajistit aktualizaci příslušných
dokumentů.

Dopravní řád vycIlází z rizných dopravních stavů a navrhuje rcžirny činnosti:
1.4.1 Dopravní

řád - standardní stav

Je to základní režim provozování tunelu, který je charakterizován bezpečným a plynulým
dopravním provozem a bezproblémovou činnostítechnologie. V tunelu nebo ve služebních

prostorách se neprovádí opravy a doprava i technologiejsou v řádném stavu.

1.4.2 Dopravní

řád - zvláštní stav

Vyskytuje se zejména při prováděni íďržby (plánovaného lzavÍení tunelu), a také pokud např.
provozu
systém pracuje v mimotolerančním pásmu, není však ohrožena bezpečnost účastníků
případ,
kdy není technologie Íízena. automaticky a obsluha
ani personálu. Jedná se typicky o
řídímanuálně, například ovládá proměnné dopravní značky. Dále sem patří dopravní
problémy, které způsobítvorbu kongescí, popřípadě dopravní nehoda, odstavení vozidla,
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zÍrátanákladu, apod., kdy není nutné tunel ihned uzavřít (zůstane průjezdný alespoň jeden jízdní
pruh a není nutné volat složky IZS, mimo PČR).

l.4.3 Dopravní řád

mimořádný stav

Mimořádný stav je nastaven v souvislosti se vznikem mimořádné události (viz zákon č.239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů), která vyžaduj e zásah složek IZS. v takovém případě je třeba okamžité uzavření tunelu,
jako např. u dopravních nehod většíhorozsahu, při poŽáru, apod. Tento stav ohrožuje život, zdrayi
a majetek účastníků
silničníhoprovozu nebo obslužnéhopersonálu a celý systém pracuje dle
zásad činnosti pro mimořádný stav. Při mimořádném stavu můžemít vzniklá mimořádná událost
vliv na tunel ajeho širšíokolí, na životníprostředí, apod. (např. únik nebezpečnélátky ve velkém
rozsahu).

1.5 Provozní řád
Provozní řáď je základním dokumentem o stavební a technologické části tunelu a vymezené části
komunikačníhosystému před a za tunelem. Stanovuje všechny varianty provozování tunelu
(režimy systému), včetně jeho plánovaného i neplánovaného' částečnéhonebo úplného
odstavení, a to se zaměřením na stavební a technologickou část. Provozní řád se dělí stejně jako
dopravní řád na:

1.5.1

Provoznířád - standardní stav

Charakteristika stavu anavržený stav je stejný jako v bodě 1.4'l
1.5.2

Provoznířád - zvláštnístav

Tento stav se týká stavů technologie a stavební části, která neodpovídá běžnému stavu. Popis
zvláštního stavu také obsahuje:

-

Přehled činnostídispečerských a servisních služeb v tunelu při poruchách a pracích
nutných pro odstranění poruch. Pro zvláštní stav musí platit jednotlivé povinnosti
uvedené pro standardní stav, pokud nejsou omezeny nebo rozšířeny povinnostmi
uvedenými pro zvláštní stav.

Přehled činnostína technologických zaÍízenich při provádění prohlídek,

údržbářských pracích a při provádění údržbypředepsané výrobcem. BliŽšípopis je
potom v kap. 3.
Přehled činnostína stavebních konstrukcích při provádění prohlídek. Popisuje např.
postupy při plánovaných činnostech, čas a způsob provedení, stanovuje postupy,

řešípřejímaná dopravní opatření, organizaci Íizeni práce a odpovědnost za její

provádění.

1.5.3 Provozní řád

mimořádný stav

Mimořádný stav je dán stavy technologie, stavy dispečinku nebo změnami ve stavební části,
které svým rozsahem mají vliv na bezpečnost účastníků
nebo dispečerů,na životníprostředí
nebo při nichž hrozí ekonomické ztráty, zpravidla souvisejícíse vznikem mimořádné události.
Mimořádný Stav je charakterizován dějem vedoucím k ohrožení života a zdravi, ohrožení
majetku a životníhoprostředí, k výpadkům důležitýchSystémů nebo jejich špatné činnosti,
změnou ve stavební části. Při mimořádném stavu je tÍeba uzavÍit tunel pro dopravu nebo provést
nutná opatření pro mimořádný stav, aby mohla být doprava v tunelu provozována v omezeném
rozsahu.
V případě přechodu do mimořádného stavu postupuje operátor dopravy a dispečer technologie
podle tohoto řádu. Předpokládané mimořádné stavy v tunelu je třeba řešit již v projektové
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dokumentaci nového tunelu, například formou operativně taktické studie či metodou scénářů2.
Provozní řád - mimořádný stav je podkladem pro Zpracování (ve spolupráci s místně příslušným
HZS kraje) dokumentac e zďoláv ání poŽánl.

1.6

Havarijní karty

řád", který je na pracovišti operátorů dopravy a ,,Provozní řád"
Přestože je zpracován
',Dopravní
je nutné zpraloyat Havarijní karty, které přejímají
je
pracovišti
technologie,
na
dispečerů
který
je
jmenovaných
dalšímikapitolami vycházejicími z bezpečnostních
řádů' doplňují
zásady
Strategických dokumentů a stanovuji zásaďy pro chování dispečerů/operátorů.

Řiaici

1.6.1 Postup

při řešení mimořádných situací dispečerem/operátorem

systém je funkčnía automaticky reaguje na nestandardní situaci a provádí programově

předem danou množinu úkonůvedoucích k automatickému omezení provozu, resp.
uzavření provozu v tunelu resp. k regulaci stavů technologických zařizeni.

Řiaici systém je funkčnía operátor dopravy, v případě nebezpeči z prodlení, provede uzavŤeni
tunelu.
Dispečerioperátor provádí samostatně nutné činnosti do okamžiku, neŽ se na místo dostaví

velitel zásahu.

Řiaici systém nereaguje

a dispečer/operátor musí provést:

-

ručnízásah do systému vedoucího k uzavření tunelu nebo;
v případě nebezpečí z prodlení ručnímpřestavěním proměnných dopravních značek
uzavÍítpÍijezďy k tunelu ;
- ručnízásah pro nastavení technologického zařizeni;
- současně provede prvotní organizaci zásahu příslušných složek IZS;
- provádí samostatně nutné činnosti do okamžikll, tež se na místo dostaví velitel
zásahu.

Vymezení pojmu ,,Nebezpečí z prodlení": vymezením situace, při které můževzniknout
,,nebezpečíz prodlení", se roz.umí vznik siÍuace, která vybočuje z rámce zpracované
dokumentace, a při které jsou bezprostředně ohroženy živoQ nebo zdraví osob, případně
mohou vzniknout velké materirilní škody, a kteró vyžctduje okamžitý zásah
dispečera/operdtora, např. uzavření tunelu nebo změna dopravního značení.

Dalšímožnostíje, že z nějabých důvodůnemůžena havarijní situaci okamžitě rea7ovttt
operdtor dopravy, av takovém případě provede nutné činnosti dispečer technologie.
V tomto případě musí dispečer technologie provést uzavření dopravy tunelu a zajistit
prioritně odklon dopravy mimo trasu tunelu. Poté neprodleně:

- spojí se s místně příslušným KOPIS HZS kraje,
- provede dalšínutné úkony,
- podd hldšení o vzniklé situaci,
- je ve spojení s jednotkami požórní ochrany a místně příslušným
KOPIS HZS kra.je a spolupracuje s velitelem zásahu

] metoda scénářů

je využíVána V deterministické analýze Íiz1k
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1.6.2 Obecné zásady pro dispečerďoperátora k počátečníorganizaci

zásahu složek IZS

V rámci obecných zásad pro dispečera/operátora k provedení počátečníorganizace zásahu musí
být zahrnuty n ás leduj ícízákladni předpoklady
- dokonalá znalost,,Provozní dokumentace";
- rozvaha azachováni klidu při zjišťování,předávání a ověřování informací a údajů;
' záklaďní informace předané KOPIS HZS kraje: druh mimořádné události, její rozsah
místo, stav kritických subsystémů,situace v tunelu;
:

- snaha o maximální:
- zajištěnítrvalé komunikace s dispečerem/operátorem;
- přesnost předávaných údajůa zpráv
- rozhodnost při řešení krizových stavů;
- dostatečná důraznost při organizaci situace;

- Stručnost k průhlednosti informací.

o nasazení sil a prostředků IZS rozhoduje operačnía informačnístředisko IZS ve spolupráci
s operačnímistřediskyjednotlivých
1.6.3

složek IZS nazákladě poplachového plánu.

Popis,,Havarijních karet"

Havarijní karty pro řešení mimořádných stavů v tunelu nebo v jeho předpokládaných úsecíchse
dělí na:
- Havarijní karty pro řešení zvláštních stavů3;
- Havarijní karty pro řešení mimořádných stavů.
Dalším způsobem rozlišení havarijních karet je dělení na:
- Havarijní karty technologických zařizení;
- Havarijní karty dopravního systému.

Havarijní karty musí být před zahájenim provozu tunelu projednány a odsouhlaseny všemi
dotčenými organizacemi a dotčenými bezpečnostnímisbory (např. Policie ČR, HZs ČR;' le.;ictr
aktualizaci provádí po projednání správce tunelu.
Příklad Havarijních karet pro technologii je v Tab' 3, pro dopravu pak v Tab. 4.

3

Tyto kalty mohou dispečerovi pomoci i při řešení situace typu dopravní nehoda, ktelá není svým charakterem
mimořádný stav
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VMo tuneI MUK HIinkv - Postuo řešení KS
Ks

TUNEL HLINKY

1o.1 b)

d)'

i)

Priorita

Závažná porucha nebo havárie na technologickém zařízení výpadky napáiení tunelu

-

b) ztráta napáieciho napěti V trafostanici TS3, UPS oK
d) poruch UPS - reŽim ,,bypass mode" je autom' aktivován déle neŽ 10 min.' alespoň
jeden VN přívod (vystup transform.) je pod napětím a nedošlo k přeruŠenídodávky
i)

el. energie na přívodu UPS (i krátkodobému)
teplota jednoho z transformátorŮ dosáhla 140 "C a VN přívod druhého transformátoru
není funkčnínebo transformátor má poruchu, UPS isou oK

STAV

č. 10 nebo č. 11
Dispečer(VSm)

koordinuie zásah
do ořiiezdu

;""#'á''í:t

_" slgŽek

Případně cestou

_

(kapacitaUPSjemin 30minutnavyk|izení tune|u|

l

a dalŠínapájení 120 minut pro ŘS

apod')

Po příjezdu
zásahové jednotky
PCR/MP ie jeií

oS

PČR zajistit dozor

velitel
,,velitelem zásahu"

pČR pri uzavř. tunelu

a

velívšem!

Případně
zabezpečuje příjezd

zásahoých složek

Nastavení technologie a dopravy do
standardního reŽimu v případě provozuschopnosti
tunelu (otevření tunelu pro dopravu)

Dispečer se přesune
do traÍostanice
VSm)

Provést záznam do,,Knihy denních záznamŮ"
a
mimořádných událostí a havárií"
''Knihy

TS3

Při uzavření tunelu' kdy hrozí nebezpečÍ z prodlení, pouŽít
přenosné dopravní značení podle Dlo na pol1yn dispečera

Při ukončení KS
provede

Proh|ídku TS3, odstranění závad,

provozuschopnost tunelu, informuje dispeč. (VSm)
Nastavení technologie při vzniku udá|osti a změnu
nastavení při změně ýoje události

potřeby ručně nastavuje technologii - např. ventilaci, osvětlení, apod
Při zméně v1;voje události se mění i postup řešení KS

PD MÚK HL|NKY - 4'2oo7 , změna

PLATNOST: od12/2OO7

]

Tab. 3: Příklad havarijní kafi technologického zařízení

2t
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VMo tunel MUK Hlinkv - Postup řešení KS
TUNEL HLINKY
' '-" "' '

ll

^a

6.1

Priorita

Dopravní nehoda (bez zranění, bez lZS, s policií, případně MU typu
nepojízdnévozidlo, překážka v dopravě) - přes jeden JP

-

STAV

č. 10

trasa zásahon7ch vozidel

.{;etekce
Dispecer
'_ koordinuie UŠm)
zásah ".
Wstrďná
ll
É oo příjezdu
b.".sloŽek

- pro neblokovane

rqffiElffiill

okna ve vizualizaci (urč'enépro

DD)

MU od videodetekce
,,zastaví vozidla"
,,předmět na Vozovce"

Po přiezduzásahové

whodnotí jako KS 6.1

jednotky PCR/MP je
jejívelitel
,,velitelem zásahu"
a velí vŠem!

-

...

,"

"

r.o,

o

oo.""nur

o.lllilor-*]

Zabezpečí přiezd

Nastavení kamer na místo r'rzniku události

Po vzniku KS zajistí

Uzavření příslušnéhoJP a omezení rychlosti
na vjezdu do tunelu

isahowch sloŽek

Pokud existuje v tunelu - identifikace nebezp.
nákladu podle ADR, předání info. zúčastn.sloŽkám

odtah nepojízdných vozidel, odvoz
ztraceného nákladu apod.

Dispečer se přesune
na lokální velín
(na pokyn VSm)

Nastavení technologie a dopravy do
standardního reŽimu v případě provozuschopnosti
tunelu (otevření tunelu pro dopravu)
záznamu do ''Knihy denních záznamů''

Při uzavření tunelu' kdy hrozí nebezpečí z prodlení, pouŽít
přenosné dopravní značení podle Dlo na pokyn dispečera

Při ukončení KS
provede

I
I
I

Prohlídku tunelu' odstranéní závad,
provozuschopnost tunelu, inÍormuje dispeč. (VSm)
Při sepisování hlášení o Škodéuvést rozsah Škod
na tunelu, zařízení, technoIogii apod.

Po celou dobu je k dispozici veliteli zásahu a plníjeho pokyny
V případě potřeby ručně nastavuje technologii - např. venti|aci, osvětlení, apod.
Při změně vyvoje události se mění i postup řešení KS

PD MUK HL|NKY- 4.2oo7, změna

PLATNOST: od 12/2OO7

1

Tab. 4: Příklad

havaijní karty pro dopravní systém
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1..7

Zánér kapitoly I

Je žádollci' aby provozní dokumentace byla co nejjednoduššía přehledná,

obsahovala
potřebné informace a poskytovala dispečerovi/operátorovi ucelený návod pro bezpečné,
jednoduché a úplnéovládání a Íizeni tunelu. Proto je nutné, aby její jednotlivé části byly
zpracovány v kontextu s ostatním částmi a s ohledem na předpisy participujících subjektů.

Každý dispečer/operátor' který se podílína řizeni technologie či dopravy tunelu, a který se
přímo i nepřímo podílína zajištění správného provozu tunelu, musí být prokazatelně
seznámen s provozní dokumentací a patřičně ji ovládat a řídit se jí.
Rozšířenírozsahu provozní dokumentace, jednotlivých kapitol a podkapitol, si stanovuje
každý správce sám podle vlastních potřeb a požadavkůs přihlédnutím ke konkrétním
specifikám každéhotunelu, a podle požadavkůdotčených subjektů (složek IZS).
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2. Správní dokumentace
Jedná se o dokumentaci tunelů pozemních komunikaci,která je základním podkladem
pro výkon jeho správy. Musí být uložena u správce objektu tak, aby byla zajištěna její
ochrana proti poškozenínebo zničeni. Složka správní dokumentace je zak7áďána ve
chvíli, kdy se zaháji zpracovávání prvních studií a dokumentaci, které mají vést ke
vzniku nového tunelu pozemni komunikace.

2.1Úvod
2.1.1 Účel správní dokumentace
Účelem správní dokumentace je:

.
.
.
.
.
.
l
.
.

evldence;
archivace;
péčeo majetek;
technicko - stavební přehled o objektu;
doloženímajetkových práv;
doloŽení stavebních práv;
ZdZÍ|dÍÍ]ranávání zmén obj ektu ;
podklady pro opravy aúdržbl;
dokumentování technického stavu objektu.

2.1.2 Členénísprávní dokumentace
Správní dokumentace se skládá z několika částí:

.
.
.

Evidenčnílisty;
. Tunelový list;
Pasport tunelu;

Archiv;
o Tunelový:

.
.

" Historický;
Knihovna předpisů
Tunelová mapa
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2.1.3 Struktura správní dokumentace

SPRÁVN í oot<u

lrl

ENTACE

obr. 2: Členěnísprrivní komunikace

2.2 Evidenčnílisty
Evidenčnílisty tunelu se zpracovávají pro komunikaci, která prochází tunelem - ve formě
tunelového listu.

Evidenční listy jsou zpracovány na zák7aďě dokumentace skutečnéhoprovedení a musí být
schváleny a předloženy orgánům' které dávají souhlas s uvedením díla do provozu. Jsou
zpracovány minimálně ve dvou vyhotoveních v tiskové formě a v jednom vyhotovení v digitální
formě.

2.2.I.Tune|ový list
Tunelový list je zák|adnim evidenčnímdokumentem tunelu. Pořizuje se z hlediska pozemní
komunikace, jejiž 1e tunel součástí. obsahuje základní správní, evidenční,technické, případně
ekonomické údaje. Mimo textové části je doplněn částígrafickou, která obsahuje schématický
náčrt tunelu vč. všech objektů' kteréjsoujeho součástí.Je uložen ve dvou vyhotoveních v tiskové
formě a 1x ve formě digitální. Formulář tunelového listu je v Tab. 5.
2.2.1.] Vysvětlivlq

A.
Uvede se stručně název tunelu zvolený dle místníchpoměrů, tázvtllokality, překážka apod.
V názvu objektu se musí vyskytnout slovo ,,tunel", aby byl zÍejmý druh objektu. Název musí být
jednoznačný a Stručný tak, aby jím nebylo označeno více objektů. Dále se uvede evidenčníčíslo
tunelu, které musí být unikátní a datum uvedení tunelu do provozu.
B.

Uvede se typ překážky' kterou tunel překonává: terénni vlna, zástavba, vodoteč, komunikace
apod., charakteristika území'trasy příjezdůk portálům tunelu, popis nástupních ploch' objízdné
trasy apod.
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EVIDENCNI LIST TUNELU
Tunelov'ý list - zákIadní údaje
A.

Evidenční číslotunelu

Název tunelu:

:

Jvedení do

lrovozu
B. Stručný popis Území ( překonávaná překážka, charakteristika území,příjezdy k portálům, plochy pro lZS, objízdnétrasy
apod.):

C. Pozemní komunikace:
D

Hlavní staničení:

E.

Kategorie
komunikace:

L

Tunelové trouby

F.

Správce:

G. Kat. Území:
H. Uzemní celek
(krajlokres):

označení

Délka v (m)

3ezpečnostni Šířt<ovákategorie
kateqorie
íorůiezdnÝ orostor')

Tunelová trouba
Tunelová trouba
Tunelová trouba
Tunelová trouba

J.

Udaje o sluŽbách lZS:

K

Činnost azařízení nutná k realizacitrvalého GTM:

L.

Záznamy o provedení hlavních prohlídek:

26

Povolená rychlost
(km/hod)

Typ provozu
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Tirnelová trouba:

I

2.
1

4.

5,

Příloha č.

Evidenčníčís.tunelové troubv:

Uvedení do
pÍovozu

Stručný popis tunelové trouby včetně portálu apfrportáIového zaÍezl:

ochrannó pásmo
tunelové trouby:
ochranná zóna:

Primámí osvětlení (pouze u ražených tunelů):
Klenba:

Druh a materiál:

Tloušťka:

opěří:

Druh a materiá]:

Tloušťka:

Počva:

Druh a materiál:

Tloušťka:

DIuh a matetiál:

Tloušťka

Druh a materiál:

Tloušťka:

Dno - počva:
Hloubená část

Druh a materiál:

T1oušťka

Ražená čásl
Vrchní povrchová úprava
(nátěr, obklad):

Druh a materiál:

Tlouštka:

Sekundární osvětlení:

Strop/k]enba:

Hloubená část
Ražená část

opěrv

_

opěři:

Hloubená část
Ražená část

Hloubená část
Ražená část
6.

7

Prostorová úprava:

Šířkavozovkv
mezi zvýšenými
obrubami:

Volná výška tunelu:

Rozšíření:

Výška v nouzovém zálivu:

Šířkachodníku

Výška nad chodníkem

Výška prujezdního průřezu:

Druh a materiál
vozovky:

Vozovka a chodníka:

Druh a materiál
chodníku:
8.

10.

Výška nadloŽí:

Hloubená
část

mrn-

Ražená
část

mln.
max

Bezpečnostní stavební úpravv
v tunelu:

9.

máx

Charakteristika hor. prostředí:

Nouzové oruhv
Nouzové zálivv

otáčeci z'á1iw
Zácbranné cestv pro osobv
Zácbranné cesty pro vozidla
Nouzové chodníkv
Záchranné výklenky
Jiné stavební úpravy

1l

Větrání tunelu:

Druh:

Počet a příkon Ventilátoru:

Ce1kový
pňkon:-

12

osvětlení:

Druh:

Počet svítidel:

Celkový
piíkon:-
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13.

Bezpečnostní systémy:

Skříně SoS

Hláskv SoS
ozvučení tunelu
Informační svstém

Doplňující údaje
14.

Spojovací a dorozumívací
zaÍizeni:

t5

Požárně bezpečnostní
zaÍizeni a věcnó prostředky
požární ochrany:

EPS
Videodetekce
Tlačítkovéh1ásiče
Přenosné has. přístroie
Požární vodovod a suchovod
Hydranty

Stabilní hasicí zařízení
Požarní větrání v tunelu
PoŽárni větrání únikových cest

Doplňujícíúdaje
16.

ostatní techno1ogické

TV dohled

vybavení tune1u:

Centrální řídícísystém

a videodetekce

Zásobování el. energií _ Svstém
Náhradní zásobování el. enerstí
Zašizeni v oředoolí tunelu
Vybavení výklenků
Zařizeni ve vozovce
Proměnné značkl

17

a chodníku

Vvbavení tunelovÝch nronoiek
Doplňuiící údaie
Umístění

Řídícíústředna

StručnÝ nonis
obs1uha tunelu - řízenítechnologie
a řízenídopravy

DoplňujícíúdaIe
18.

Cizi zaÍizeni v tlnelu

19.

Zvláštni zařízení k ničení:

20.

VyuŽití pro účelyobrany
a ochrany obyvatel:

21

Přeprava nebezpečných
věcí v tunelu:

22

Stav tunelu:

23

Správní údaje:

24

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí:

Kč

Úprava RPH
Výkresy tunelu:
1. Sítuace 1:1 o0o

*)

Podélý proJiL tunell 1:1 000 (hloubený, ražený)
3. Vzoroý příčnýřez 1:1 000 (hloubený raŽený)
4. Koordinačníschéma tunelu (včetně technologického vybavení)
2.

*)

DopInit přílohy dle skutečnosti

Tunelový list

Datum

Podpis

Tunelový list

Vypracoval

Vypracoval

Doplnil

Doplnil

TQb' 5: Tunelový
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C.

Dálnice nebo silnice, na niž Se uvažovaný tunel nachází, se uvede evidenčním číslem'Místní
komunikace se označíevidenčnímčíslemnebo názvem ulice popř. lokálním pojmenováním.
D.
Použivá se metodika ďe ČSN 13 6220 čl. G. 1.7.
E.
Uvede se dálnice' třída nebo funkčnítřída místníkomunikace.
F.

Uvede se název správce tunelu podle skutečnéhostavu. Pokudjsou v tunelu části nebo zařizeni,
která jsou součástínebo příslušenstvím tunelu a jsou ve správě více správců, uvede se vždy
správce každého zařizeni nebo části. Pokudjsou správci ruzné útvaryjedné organizace, uvádí se
pouze název této organizace.
G.
Zde se uvede jméno obce, do jejihož katastrálního ízemi paÍŤi pozemky, na nichž se nacházeji
objekty tunelu. Pokud se nacházi na více katastrálních územich, uvedou se tato ízemi všechna.
H.
Uvedou se názvy krajů/okresů, na jejichŽ územi se nachází objekt tunelu. Pokud se nacházi na
izemi více krajů/okresů, uvede se kraj/okres, kam objekt příslušíz hlediska státní správy.
I.

Uvede se označení, délka, bezpečnostní a šířková kategorie (prujezdový prostor), povolená
maximální rychlost a typ provozu pro každou tunelovou troubu zvlášt. Délka tunelové trouby je
vzdálenost mezi vnějšími líci obou tunelových portálů, měřená v ose nivelety tunelové trouby' V
případě skloněných portálů se tato vzdálenost lvažuje mezi rovinami vedenými kolmo na osu
tunelové trouby v místě plného průřezu tunelu.
J.

Uvedou se údaje o místně příslušnépoŽárni stanici HZS kraje předurčenépro prvotní zásah,
o zdravotnické záchranné službě a případně o složkách PČR, které tunel řídí.

K.

Uvede se činnost a potřebná zaÍizenikrealizaci trvalého geotechnického monitoringu.

L.
Uvedou se záznamy o provedení hlavních prohlídek tunelu.
Tunelová trouba
Tato příloha tunelového listu se vyplňuje zvlášť. pro každou tunelovou troubu' Y záhlavi se uvádí
číslopřílohy, unikátní evidenčníčísloa datum uvedení tunelové trouby do provozu.
1.

Stručně se popíše tunelová trouba včetně portálů a příportálových zářezi.
2.

Uvede se rozsah ochranného pásma tunelové trouby.
J.

Úvede se rozsah ochranné zóny.
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4.

Uvedou se detaily primiírního ostění tunelové trouby pouze u ražených tunelů.
5.

Uvedou se detaily sekundárního ostění trouby.
6.

Šiřkove a výškovérozměry tunelu se udávají jen pro uvažovanou komunikaci a zjišťujíse
v místě, v němž je dopravní prostor komunikace nebo její části nejvíce omezen.
Šířkamezi zvýšenými obrubami - minimální šířka mezi zvýšenými obrubami měřená kolmo
k ose komunikace (b6 - viz Obr. 3);

Rozšíření- šířka případného rozšířenív tunelové troubě (záIiv, místo pro otáčeni vozidel složek
rzs);

Šírtachodníku - minimální vzdálenost
a vnitřním

mezt lícem obruby chodníku směrem do vozovky
lícem stálé pÍekáŽky měřeno kolmo k ose komunikace (P - viz obr. 3)

Volná výška - nejmenšívýškový rozdil mezi povrchem procházející komunikace a nejnižším
místem pevné nebo pružnépÍekážky tvořené stavební konstrukcí nebo technologickým
vybavením tunelové trouby v místě prujezdu mimo záliv;

Výška průjezdního průřezu - výška prujezdního průřezu je Stanovena ČsN zs ] 501 s tim, že
dodatečně zabudované konstrukce a vybavení je nutné osazovat s tolerancí +0,10 m nad
průjezdním průřezem. Výška průjezdního průřezu u tunelů, kde není dodržena ČSN
1

3 ] 501 , se stanoví j ako volná výška tunelu zmenšená o 0, 10 m.

Výška v nouzovém zá|iva - nejmenší výškový rozdil mezi povrchem komunikace v zálivl
a nejnižšímmístem pevné nebo pružnépÍekážky tvořené stavební konstrukcí nebo
technologic!ým vybavením tunelové trouby v místě prujezdního pruřezu zá|ivl1'

Výška nad chodníkem - minimální výška pruchozího prostoru nad chodníkem;

obr. 3: Šířkamezi zvýšenými obrubami
7.

Uvede se druh amateiál vozovky, popřípadě chodníků.

30
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8.

Uvede Se maximální a minimální výška nadloži zvlášť pro hloubenou a raženou část tunelové
trouby.
9.

Uvede se stručná charakteristika horninového prostředí tunelové trouby.
10.

Uvede se, kterými bezpečnostními stavebními úpravami je tunelová trouba vybavena, jejich
počet apod.
11.

Popíšese druh větrání tunelové trouby (podélné, polopříčné,příčné,kombinované). Uvede se
počet ventilátorů, jejich typ a max. příkon elektrické energie. Uvedou se všechny typy ventilátorů
a dále se uvede celkový příkon celého systému větrání.
12.
IJvede se druh a počet Svítidel osvětlení tunelové trouby

a

jejich celkový příkon.

13.

Zde se uvedou druhy a počty bezpečnostníchsystémů v tunelové troubě, které nespadýí mezi
požámě bezpečnostni zaÍizeni (položka 15.)
14.

Uvede se druh způsobu spojení:
-bezdrátové - uvedou se frekvence a uživatelé vč. rozhlasových stanic a operátoru mobilních telefonů nebo jiných služeb, které je možno v tunelu provozovat;
- telefonické - počet telefonních míst (např. SoS sKíň nebo i přenosné telefony);
* vnitřní rozhlas.
15.

Uvedou se druhy

a

počty uvedených požárně bezpečnostnichzaÍizeni v tunelové troubě.

16.

Uvedou se druhy a počty ostatního technologického vybavení.

fi.
Uvedou se základní údaje o řídícíústředně tunelu.
18.

Uvedou se zaÍízeni (vč. jejich správců), která nejsou součástítunelu, alejsou v něm nebo vjeho
objektech umístěna. Tato zaÍizenínesouvisí s dopravním provozem tunelu.
19.

Uvedou se údaje o případných zaÍizenich určených ke zničení.
20.
Uvedou se údaje o možnémvyužlti tunelové trouby pro účelyobrany a ochrany obyvatel.
21.

Uvedou se případná omezení pro přepravu nebezpečných věcí.
22.

Uvede se celkový technický stav tunelu stanovený na základé jeho hlavní nebo mimořádné
prohlídky. Y závorce se uvede stav stavební části a technický stav hlavních technologických částí
jako větrání, osvětlení apod. Zaznamená se datum poslední hlavní nebo mimořádné prohlídky,
podle níŽ by se stav stanovil. Způsob hodnocení stavuje uveden v kap. 3.
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23.

Uvedou se údaje majícívýznam pro správce tunelu. Datum hlavních a mimořádných prohlídek'
zaÍazeni do památkové evidence, datum rekonstrukcí apod. Pro přepravu nadměrných nákladů se
popis a trasa uvedou do přílohy.
24.

Uvede se celková reprodukční (zbytková) hodnota objektu, dále zvlášť pořizovací reprodukční
hodnota stavební části a zvlášt technologické části. Uvedou se změny těchto hodnot ke dni
změny.

Výkresy tunelu

Zde je uvedeno, kde je uložena dokumentace tunelu. Dokumentace se provede v digitální
a tiskové vetzi,kteréjsou identické, dle skutečnéhoprovedení Stavby.

Grafickd čdst

V grafické části tunelového listujsou základní přehledné situace ařezy stavební části a základní
koordinační schémata technologického vybavení tunelu.
Tunelové trouby
Zde je uveden půdorys vlastního tunelu, podélnéřezy, vzorové pÍičnéřezy tunelových trub

vč. půdorysů,podélných řezi a

vzorových příčnýchÍez:ůtunelových

propojek,

vzduchotechnických kanálů apod.

Provozně-technické a dalšíobjekty
Půdorysy' podélnéřezy atypické pÍičnéřezy všech objektů, kteréjsou součástítunelové stavby.
Jedná se o trafostanice, rozvodny, čerpacístanice, Strojovny' výdechové a nasávací objekty' velín
apod.

Technologické provozní soubory

Zahesli se schéma větrání a schéma napét1eni tunelu. Do půdorysu se zakreslí umístění
technologických zaŤizeni. Do charakteristických příčnýchřezů se zakreslí umístění

technologických zařízení v příčnémřezu.

U

souvisejících objektů Se zjednodušeně zakreslí technologická zařizeni do půdorysu

charakteristických řezů.

2.3 Pasport tunelu
Pasport tuneluje výběr výkresů skutečnéhoprovedení, kteryje důležitýpro správu tunelu. Jedná

se o výkresy, které jsou často používánypro opatření prováděná správou. Dokumentace je
zpracována v tiskové a digitální formě. Patří sem:
. koordinační situace tunelu včetně nejbližšíhookolí;
. koordinačnítechnologické schéma tunelu;

.
.
.
.
.
.
.

půdorys tunelu;
podélnéprofily tunelu;
vzorové příčnéřezy tunelu v charakteristických profilech;
půdorysy, podélné a příčnéřezy propojek a chodeb;
půdorysy, podélné apříčnéřezy objektů souvisejících;

výkresy dispečinku;
dalšívýkresy, které správceuzná za vhodné.
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2.4 Trrnelový archív
Tunelový archív musí splňovat obecné předpisy pro archivact. Každý tunel na dálnici, silnici
a místní komunikaci musí mít svou vlastní archivní vložku' která se označi evidenčním číslem
anázvempříslušnéhotunelu (viz ČSN 73 62z0).

Uloženíarchívu a manipulace s ním musí být taková' aby jeho obsah byl přiměřeně chráněn.
Na každém dokladu ukládaném do archivní složky musí být vyznačeno datum.
Archivní vložky se dělí na tyto díly:
. Provozní dokumentace;
. Evidenčnílisty;

.
.
.
.
.
.
.

Díl právní;
Díl technický

a stavební;

obrazovádokumentace;
Ú0a1e o zkouškách stavebních hmot; případné o zatižitelnosti;
Záznamy o údržbě;
Záznamy o prohlídkách, revizích a kontrolách provozuschopnosti;
ostatní doklady nezařazené výše;

2.4.1.Evidenčnílisty
Do tohoto dílu se ukládají originály, opisy a záznamy o změnách v evidenčních listech tunelu
tj. v tunelovém listu. Jsou zde uložena všechna dřívějšíznění tohoto listu.

2.4.2Díl právní

V tomto dílu jsou uloženy písemnosti, které mají vztahkvlastnictví, vzniku

a správě tunelu' Jsou

zde

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

rozhodnutí o umístěnístavby;
stavební povolení;
vodoprávní rozhodnutí;
rozhodnutí správních orgánů, která mají vztah k povolení výstavby tunelu;
povolení k prozatímnimuuživáni;
povolení ke zkušebnímuprovozu;
kolaudačnírozhodnutí;
výtahy z listin určujícíchvlastníka objektu a pozemků, na nichž se objekt
nacházi;
listiny týka1ici se určenísprávce objektu;
smlouvy o věcném břemeni;
smlouvy o dílo;
smlouvy nájemní;
smlouvy výpůjční;
dalšísmlouvy majicí vztah k tunelu'

JJ

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Provoz, správa a údžba tunelů

2.4.3

Díl technický a stavební

2.4. 3. 1 Technicko -prdvní elab ortí\l
Zápisy ze správnich jednání, kolaudačníelaboráty, odvolání proti rozhodnutím, zápisy

z přejímek apod.

2'4.3.2 Dokumentace skutečného provedení stayb)l
Požadavky na dokumentaci skutečnéhoprovedení stavby musí respektovat TKP,
kap 24 a TKP-D, kap.7
.

2.4.3.3 Stavební a montóžní deník),

V této složce se uložívšechny stavební amontážni deníky z doby výstavby, z rekonstrukcí,

oprav, modernizací apod. V archívu jsou deníky uloženy po celou dobu existence objektu.
Investor výstavby, opravy, rekonstrukce nebo idržby tuneluje povinen deníky předat správci
tunelu k archivaci.
2.4.3'4 Protokoly o mimořddných udtílostech v průběhu výstavby
Zde se uložídokumenty o mimořádných událostech, ke kterým došlo v průběhu výstavby,
zejména ražby (např. nadvýlomy, výskyty pramenů Vody' Sesuvy apod.)
2.4.4 obr azová dokumentace

obrazová dokumentace objektu je tvořena fotografiemi, filmovými záznamy, digitálnírni
záznamy, videozáznamy nebo jinou dokumentací. Jsou to dokumenty z doby výstavby i celé
existence objektu a jsou ukládány v archívu tak, aby byly chráněny před poškozením.
2.4.4. I Fotodokumentace
V průběhu výstavby a existence tunelu je pořizována fotografická dokumentace. Lze ji členit
na několik částí

'

fotodokumentace z průběhu výstavby, případně rŮzných částínebo etap
Tato fotodokumentace je počátečnífázi archivace
fotodokumentace tunelu;

.

fotodokumentace pasportizační'která je základni fotodokumentací
objektu, sloužík zobrazení tunelu, jeho částía příslušenstvípro první
orientaci o objektu;

.
.

VýStavby.

po dobu existence tunelu jsou dokumentovány fotografickými prostředky
všechny významné činnosti' které na tunelu a jeho součástech probíhají
a které je třeba zdokumentovat;
fotodokumentace je rovněž součástí hlavních a mimořádných prohlídek
tunelu;

.

fotodokumentace tunelu nezaŤazená vÝše.

Dle technických prostředků

.
.

fotografie;
digitální záznamová fotografická média.
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2.4.4.2 Filmová dokumentac

Filmová dokumentace

je

e

obrazová dokumentace poŤizená prostřednictvím filmových

prostředků. Členěnífilmové dokumentace je obdobné jako u fotodokumentace.
Dle technických prostředků

.
.
.
U

filmový pásek;
videozáznam

-

také pro potřeby IZS;

jiné digitální filmové médium.

unikátních záznamů nebo záznamů významných událostí je povinen správce zajistit

poÍizeni kopie tohoto záznamu.
2.4.5

D

í| záznamů o stavebních hmotách, zatížite|nosti apod.

2.4.5.1 Údaje o z.koušktícha jakosti materitilů
Jedná se o složku, kde jsou uloženy doklady o zkouškách a o jakosti materiálů použitých při
výstavbě, rekonstrukcích, opravách a modernizacich (vizTKP 24).
2.4.5.2 Údaje o z.atíž.itelnosti

ochranném pásmu je vedena další
komunikace' sou v této složce uloženy údaje o zatižitelnosti týkajici se stavební části tunelu.
Jedná se zejména o statické výpočty pro stanoveni zaÍížitelnostia případně záznamy
o zatěžov acích zkouškách.

V

případě, že nad hloubeným tunelem

či v jeho

j

2.4.5.3 Doklad), o z.aregulovdní a z.koušktÍch

V této složce jsou uloženy protoko|y ze zaregulování a seřizováni zaŤizeni a systémů
v tunelu. Jsou zde protokoly o individuálních a kontrolních zkouškách. Jednotlivé zkoušky
viz TKP, nivelety kap.24:

.
.
.
.
.
.

individuální zkoušky;
provozní zkoušky;
komplexní zkouška;
vyzkoušenipožárniho zabezpečenítunelu zkouškou, která prověří
funkčnost bezpečnostnich zaÍizeni, případně záznam o zkušebním
požátu
protokoly o zaregulováni a seřizeni ostatních technologických zaÍizení;
doklady o funkčníchzkouškách.

2.4.5.3 Průz'kum)l

V

průběhu výstavby a existence tunelu jsou provádény rizné průzkumy' Výsledky těchto
průzkumůpředává jejich pořizovatel správci, případně je správce zajišťuje sám, a správce je
uložído archívu tunelu. Jedná se zejména o:

.
.

korozní průzkum;
stavebně technický průzkum.

Průzkumy se archivují systematicky dle oboru, kterého se týkají (geologie, stavebně
technický apod.) a v časovéřadě.
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2.4.5'5 Měření

V

této části budou uloženy výsledky měření, která se provádí po zprovoznění tunelu. Jedná

se zejména o:

.
.
.
.
.
.

měření indukovaných účinkůsouvisejících se stavbou;
měření pohybů konstrukcí;
měření fyzikáIních veličin;
hygienická měření;
měření bludných proudů;
geotechnický monitoring (zejména konvergenčníměření).
Měření se archivují systematicky dle oboru, kterého se týkají a v časovéřadě'
2.4.5.6 Posudlcy

Uložíse zde všechny posudky, které byly v době existence objektu zpracovány. Jsou

zde

uloženy i posudky odborných nebo soudnichznalct o záležitostech týkajícíchse tunelu.
2.4.5'7 Pasportiz'ace obj ektů

Pasportizace je dle $ 22 Yyhlášky ČBU č. 55l|996 Sb. jedním z výchozích údajůpro
stanovení bezpečnostních měření. Podrobný obsah pasportizace objektů viz TKP-D kap. 7
Příloha č. 2' obsahem pasportizace jsou i údaje o ochranném pásmu tunelu (viz 1.3'1)
2.4.6 Záznamy o prohlídkách, revizích a kontrolách provozuschopnosti

Zde jsou protokoly o prohlídkách, revizich a kontrolách provozuschopnosti stavebních
a technologických částí,součástía příslušenstvítunelu (viz kap. 3)
2.4.7 Záznamy o údržbě
Zdejsou uloženy záznamy o údržbě,rekonstrukcích, opravách apod. stavební a technologické
části tunelu, jeho částía příslušenství
2.4.8 Provozní dokumentace
2.4.B.1 Dopravní a provoz.ní řód)l
této složce je uloženo jedno paré kompletního provozního řádu, které sloužíjako archivní
parév případě poškození,zničeni apod. pracovního paré provozního řádu. Používá se rovněž

V

v případě příprav změn v provozních řádech nebo při práci s provozním řádem mimo
provozní dokumentaci. Každá změna v provozním řádu musí být zaznamenána v obou paré
provozního řádu tunelu tj. v provozní a správní dokumentaci.
2.4.8.2 Doklady o provoz.u
této složce jsou uloženy všechny doklady o provozu tunelu' Jsou to provozní deníky
dispečinku, výpisy z deníkůprovozu, výpisy z deníkůporuch, všechny písemnédokumenty,
týkajici se řízení provozu a provozování tunelu.

V

2.4.9 ostatní doklady
Zde jsou uloženy dalšídoklady, které svým charakterem neodpovídaji zařazeni do dílů
uvedených v kap.2.4.
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2.5 Historický archív
Historický archív je samostatná část správní dokumentace tunelu. Do historického archívu se
ukládají všechny doklady týkajici se zrušených částítunelu, jeho součástía příslušenství.
Rovněž se Sem ukládají doklady a dokumentace, které jiŽ ztratily svou platnost, protože byly
nahrazeny novými platnými doklady nebo dokumentací.
Přesouvá Se Sem i dokumentace skutečnéhoprovedení, která se na objektu změnila' i když
objekt ještě nebyl zrušen.

Historické doklady se ukládají v historickém archívu pro kaŽdý tunel zvlášť a jeho členění
odpovídá členěníarchívu tunelu.

2.6 KnihoYna předpisů
Jako součást správní dokumentace se zřídíseznam odkazů na předpisy' směrnice, normy
apod. z oboru navrhování, stavby' provozování, evidence, správy a idrŽby tunelů, a to od
nejstarších (iž neplatných) od zahájeni provozu tunelu po nejnovější.

2.7 Tanelová mapa
Tunelová mapa Se zÍizuje, je-li to z hlediska přehledu účelné.Jedná se o mapu se
zakreslenými tunely v určitélokalitě (např. v městské aglomeraci) nebo na určitém
dopravním tahu. Měřítko mapy se volí přiměřeně, s ohledem na přehlednost, velikost lokality
nebo dopravního tahu.

2.8 Dalšíujednání
2.8.1 Použitá média
UloŽená dokumentace se vede vždy v tiskové či digitální formě
2.8.2 Skartačnířád
Projektová dokumentace skutečnéhoprovedení, doklady a dokumenty, které jsou významné
z hlediska dokumentování stavu tunelu ajeho provozu se uchovávají po celou dobu životnosti
objektu v tunelovém archívu. Po ztrátě aktuálnosti se převádí do archívu historického.
Dokumenty, které již nemaji z hlediska dalšího použitívýznam, je možnéskartovat. Pro
likvidaci dokumentů z tunelového a historického archívu musí správce objektu ZpÍacovaÍ
skartačnířád, který je součástísprávní dokumentace a musí zejména pÍIhližetk ochraně
dokumentů před nenahraditelným zničením.
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3.1 Úvod
I{áplní této kapitoly je základní stanovení úkolůa povinností pro prohlídky, revize

a

kontroly

provozuschopnosti, údržbua opravy tunelů pozemních komunikací. Cílem je poskytnutí
podkladů pro kvalifikované zpracováni základních dokumentů pro zajištěni údtŽby tunelu.

Za zajlšťováníprovozu, údržbya opravy tunelů, které jsou součástí pozemní komunikace,
odpovídá správce komunikace, který můžesvoje povinnosti převést na jiný subjekt. Správu,
provoz a údržbucizich zařizeni a inženýrských sítí,které jsou vedeny tunelem zajišťuje

vlastník nebo správce těchto zaÍizenía sítí,musí se však podřídit podmínkám' které mu určí
správce tunelu.

Údržba tunelu je jednou ze základních činností,které ovlivňují zásadním způsobem
bezpečnost provozu' životnost tunelu, jeho estetický dojem na uživatele a v neposlední řadě i
přímo a nepřímo životni prostředí v oblasti, kde je tunel vybudován (přímý vliv je dodržování
hygienicky nezávaďných technologických procesů při údržbě a tím, že stav zařizení
zabezpečl1e dodržovánílimitů exhalací, nepřímo tíín,Že snižuje nutnoSt převedení dopravy
na objizdné trasy, když je tunel uzavřen pro opravy většího charakteru apod.)

Základnimi činnostmi pÍi zabezpečování správy' údržbya opravy tunelů je zajišťování:
- kontrol
- prohlídek
- revizi a kontrol provozuschopnosti
- měření a diagnostických průzkumů

-

uďržby

oprav

rekonstrukcí a modernizaci přesahujících rozsahem údržbua opÍavy
odstraňování následků havárií a poruch

Pro provádění údržbya oprav je nutné Zpťacovat pro každý tunel základní předpisy pro
zajištění údržbya oprav. V případech' kdy se vzájemně dopravně nebo provozně ovlivňuje
údržbaněkolika tunelů, zohlední Se tyto vazby v předpisech pro údržbutěchto tunelů.
3.1.1 Provoz tunelu
Zde je popsán provoz tunelu z hlediska organizačniho a personálního zabezpečení obsluhy
tunelu na dispečerskémpracovišti.

3.1.].] Místnítunelový bez'obslužný dispečink u tunelu

Místnítunelový dispečink je základní pracoviště, které umožňuje provádět

testování'
parametrlzace softwarového vybavení, údržbu technologických zaÍizení a řídicího systému
(ŘS) tunelu bez zatéŽoyáníkomunikačnítrasy s tunelovým oblastním dispečinkem a nutnosti
komunikace s dispečery/operátory na hlavním tunelovém dispečinku.
ZaÍizeni v lokálním velínu3 má umožnit ovládání subsystómů manuálně. Toto je zejména při
uvádění tunelu do provozu, pÍi řizeni údržby, případně při havárii. obsluhu zajišťuje

rCT

dle TP98, kap. 10.03 či PTo tlle terrninologie ŘSD
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dispečer/opetátor,který přijiždí z oblastního dispečinku, příp. pro vybrané činnosti velitel
zásahu v případě mimořádné události.
3.1.1.2 oblastní dispečink pro říz.enítunelu
Dispečerské pracoviště je soubor místnostívybavený příslušnou technikou a technologickým
a sociálním zázemim pro dispečery technologie, operátory dopravy a příslušníkaHZS ČR,
který se v případě mimořádné události dostavuje na dispečink pro řízení tunelu.

Zpravtd|a jsou dvě dispečerská pracoviště. Jedno sloužípro Íizeni a kontrolu chodu
technologického zařízení (GA dle TP98), druhé středisko pro Ťízenídopravy (GT dle TP 98).
Informace jsou sdíleny na obou dispečinzíchrovnocenně' pouze práva na ovládání jsou
příslušně omezena. Je možnéi jedno pracoviště, v tomto případě dopravu a technologické
vybavení řídípracovnici, jež mají příslušnépravomoci. Je možnétaké jedno společné
pracoviště, kde společně sedí dispečeři i operátoři. Toto se jevíz pohledu organízaceÍizeni
jako nejvýhodnější.
3. 1. 1.3 Pracovní nrÍplň dispečera technologie
Dispečer technologie sleduje dálkově provozní stav a chod všech technologickýchzaÍizení
a jejich správné nastavení v případě mimořádné události. Při zjištěnízávad zabezpečuje
mimořádnou údržbua opravy zaÍizeni. Dispečerské Ťízeni se provádí dálkově pomocí
v izualtzačníhooperátorského Sy Stému.

3.1.1.4 Pracovní ndplň operdtora dopray),
operátor dopravy řídídálkově dopravu v tunelu a nejbližšímoko1í (dopravním uzlu).
Dispečerské řizeni se provádí dálkově pomocí vizualizačního operátorského systému.

V případě zvláštního nebo mimořádného stavu v dopravním provozu bude operátor dopravy
sledovat automatickou činnost řídícíhosystému nebo bude sám provádět příslušná opatření.
Dále řídídopravu na celém úseku (dopravním uzlu) od nejbližšíkřižovatky včetně dopravy
na křižovatce, případně usměrňuje dopravu na objizdné trasy a zajišťuje činnosti spojené se

vznikem mimořádné události v tunelu Íýkajici se dopravy.

operátor dopravy může,na zákIadě smluvních dohod' řídit také technologické vybavení
tunelu. V tomto případě provozovatel zajišťujepouze údrŽbu a obnovu zaÍizení.
3.1.2 Prohlídky, údržba'oprava' revize a kontrola provozuschopnosti

objednatel zajišťuje v dostatečném předstihu u zhotovitele stavby tunelu následující základni
dokumenty pro provádění kontrol, prohlídek, revizi, údržbya oprav tunelů:
- ,,Řád provádění prohlídek a kontrol" (dále Řád prohtídek)
-,,Řád provádění revizí a kontrol provozuschopnosti" (dále Řád revizí)
- ,,Řád provádění údržbya oprav" (dále Řád údržby)

Výše uvedené dokumenty předkládá zhotovitel stavby tunelu. Kromě toho jsou
zpracovávány dokumenty pro plánování a provádění oprav a obnovy, které nejsou
formalizovány jako řády.
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3.2 Řád provádění prohtídek a kontrol
Prohlídky se provádějí samostatně pro stavebně-technickou a technologickou část stavby.
Provádějí se následující druhy prohlídek:
- provozní,

- béžné,
- první hlavní, druhá hlavní,
- mimořádné,
- kontrolní.

Hlavní a mimořádné prohlídky provádí pouze osoba vlastnící oprávnění k výkonu prohlídek
tunelů PK (podleMP oprávnění k výkonu prohlídek tunelů PK, MD Čnzooo;.
Skladba všech druhů prohlídekje následující:
- kdo provádí prohlídku,
- četnost - periodicita prohlídek,
- náplň' potřebné podklady a kdoje připravuje,
- výstup - záznam - protokol a fotodokumentace,
- závěry a návrhy na opatření včetně termínů(i pro údržbu),
- zaÍazeni tunelu do klasifikačníhostavu nazák|adé výsledku prohlídky.
Tuto skladbu je nutné jednotně dodržet u všech druhů prohlídek.
U tunelů se dvěma a vice troubami se zpracuje záznam ze stavebně-technické části stavby
pro každou troubu samostatně.
3.2.1 Provozní prohlídky

Provozní prohlídky se prováději

za

nepřerušeného provozu, přičemžpřesný interval

stanovuje dokumentace tunelu.
Provozní prohlídkou se zjišťujenapříklad:
- správná funkce dopravního značeni azávady ve sjízdnosti (schůdnosti),
- správná funkce osvětlení tunelu,
- úplnost hasicích zaÍizeni a bezpečnostního vybavení,
- vizuálni kontrola tunelových trub a jejich předpolí a CT/PTO se zaměřením
zejména na Stav a funkčnost dopravního značeni a osvětlení,
- v izuá|ni kontro l a v ybraných p oŽárně -b ezpečno stních zaŤ izeni, p ožárni
techniky, požárniho příslušenstvía věcných prostředků požárni ochrany
a zkouška provozuschopnosti ve smyslu zachováni funkčnosti hnacíchjednotek
výše uvedených zaÍizenía techniky,
- zkouška ústředny EPS a doplňujícíchzaÍizenidle $8 odst.la vyhlášky
246t200r sb.

3.2.2Béžnéprohlídky

Béžnéprohlídky zahrnuji prohlídky Stavebně-technické části tunelu

a

prohlídky

technologického zaÍizenítunelu.
Z každéběžnéprohlídky se vyhotovi záznam (viz 2.4.6), který obsahuje zjištěné závady
a návrh najejich odstranění, přičemž správce tunelu rozhodne o příslušnýchopatřeních (např.
provedení mimořádné prohlídky, odstranění závady, odstranění havarijních poruch apod.)
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3.2.2.1 Běž.né prohlídk), stavebně-technické čdsti tunelu

Béžnéprohlídky stavebně technické části se provádějí zpravidla 1x ročně, případně častěji,
podle stavu jednotlivých částíkonstrukce tunelu. Při běžných prohlídkách se kontroluje
provozuschopnost tunelu a stav přístupných částítunelu, a to:

- tunelového ostění, včetně případného mezistropu
- vozovky a chodníků, trvalého dopravního značeni ajiného značení,stav

zařízeni na měření výšky vozidel
odvodnění vozovky, včetně poklopů šachet odvodnění tunelu
- drenážniho odvodnění tunelu
výklenků tunelu azáchranných cest
- větracích objektů včetně větracích šachet a komínů
- záŤezových částípředportálových úsekůkomunikace a Stav vozovky
předportálových úseků
- přístupových komunikací k jednotlivým objektům tunelu
- nosných konstrukcí technologického zaÍizení
- nástupních ploch
U stavebních konstrukcí se sleduje zejména vznik trhlin, deformací, zatékáni, odpadávání
povrchových úprav, ochranných nátěrů, opotřebení, funkčnost. U vozovek a chodníkůse
sleduje celkové opotřebení, nerovnosti, trhliny, výtluky, sklon a apod.

-

3.2'2'2 Běž.né prohlídlq technolo?ické části tunelu

Béžnéprohlídky technologické části se prováději zpravidla lx ročně v době plánované
odstávky, přičemžpřesné termíny stanovuje provozní dokumentace tunelu. Při běžné
prohlídce technologické části se zkouší provozuschopnost všech provoznich souborů či
zařizeni. Jedná se především o Stav:

- kabelových a vzduchotechnických kanálů
- zařizeni provozně-technických obj ektů
- osvětlení
- vzduchotechniky
- dopravních zaÍizeni
- bezpečnostních zaÍizeni

_ požárně-bezpečnostníchzaÍizeni,věcné prostředky poŽárni ochrany apožární
techniky
- zaŤizeni pro měření fyzikálnich a dopravních veličin (vč. měřičůnámrazy)
- dorozumívacíchzařizeni, včetně zatizeni pro radiovou komunikaci
- dorozumívacíchzařizeni umístěných v tunelu
U technickýchzaÍizeni se provede vizuáIni kontrolajejich stavu a vyzkouší sejejich základni
funkce. Součástí béžnéprohlídky má být prověřovací cvičenísložek IZS nebo taktické
cvičeníj ednotek požárni ochrany.
3.2.3 Hlavní prohlídky

Hlavní prohlídky tunelu zahrnlji první a druhou hlavní prohlídku a periodické hlavní
prohlídky stavebně-technické a technologické části tunelu.

První hlavní prohlídky tunelu zahrnuji první a druhou hlavní prohlídku a periodické hlavní
prohlídky stavebně-technické a technologické části tunelu.
První prohlídky se provádí před uvedením do zkušebníhoprovozu. Z každé1. hlavní
prohlídky se vyhotovi záznam (viz 2.4.6), který obsahuje výsledky kontroly provedení
tunelu podle schválené dokumentace' poSouzení jakosti použitých stavebních hmot
a technologického zaÍizeni (včetně protokolů ze zkoušek, kompletního vyzkoušení apod.)
4I
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a posouzení odborného provedení tunelu Včetně uvedení všech zjištěných vad a nedodělků,
přijatých opatření a termínech jejich odstranění

Druhá hlavní prohlídka Se na základě vyhodnocení zkušebního provozu provádí
při kolaudaci stavby. Z každé2. h|avní prohlídky se vyhotoví záznam (viz 2.4.6), který
obsahuje vyhodnocení zkušebního provozu, kontrolu dokladů souvisejícíchs případnými
změnami během zkušebního provozu apŤtjatá opatření.

3.2.3.1 První a druhó prohlídk}l a stavebně-technické části tunelu

Při 1. hlavní prohlídce stavebně-technické části tunelu se kontrolují mimo

všeobecné

požadavky (viz3.2.3.3) všechny části tunelu z hlediska jejich spolehlivosti jako při ostatních
periodických hlavních prohlídkách.

Náplní první hlavní prohlídky stavebně-technické části tunelu je

i

kontrola výsledku

geotechnického trvalého monitoringu.

Při 2. hlavní prohlídce stavebně-technické části tunelu se kontrolují všechny části
z hlediska možných změn při zkušebním provozu.
Náplní druhé hlavní prohlídky stavebně-technické části tunelu je i kontrola výsledků
geotechnického trvalého monitoringu.
3.2.3'2 První hlavní a druhd hlavní prohlídka technologické čdsti tunelu

Náplní l. hlavní prohlídky technologické části je:

-

kontrola protokolu o provedení komplexních zkoušek provozních souborů
z nepřetržitého provozu
v délce trvání 72hodin);
kontrola výsledků rcvize a kontroly provozuschopnosti technologického
a celého technologického systému tunelu (protokol

-

zaYízení:

- kontrola protokolu

Při

1.

o vyzkoušeni požárniho zabezpečenítunelu dle platné

metodiky zkoušení, včetně taktického cvičenísložek IZS
kontrola protokolu o dodržení průjezdního prostoru.

a

jeho vyhodnocení;

hlavní prohlídce technologické části se kontroluje technologické zařizení, a to stav:

- kabelových a vzduchotechnických
- osvětlení,
- vzduchotechniky,
- dopravníchzařizeni,
- bezpečnostních zařizeni,

-

-

kanálů,

požárné bezpečnostnich zaÍizeni, věcné proStředky požárni ochrany, technika
požární ochrany,
zaÍizeni pro měření fyzikálních a dopravních veličin (vč' měřičůnámrazy),
dorozumívacích zaŤizení, včetně zaÍizeni pro radiovou komunikaci,
cizich zařizeni umístěných v tunelu,
ozvučovacich zaÍizeni.

Při druhé hlavní prohlídce technologické části se kontroluje technologické zařizeni

z hlediska možných změn během zkušebního provozu včetně kontroly prujezdního prostoru.
Součástí2.hlavniprohlídky technologického zařizení není kontrola protokolu o komplexním
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vyzkoušení provozních Souborů a

taktického cvičenísložek IZS.

o

Vyzkoušení požárního zabezpečeni tunelu včetně

3.2.3.3 Hlavní prohlídkcL stavebně-technické čdsti tunelu

Hlavní prohlídka stavebně-technické části tunelu se provádí v intervalu 4 roky, případně
s přihlédnutím ke Stavu Stavení části (viz 3 '2.6) se můžeinterval prohlídek zkrátit.
Při hlavní prohlídce stavebně-technické části se kontrolují všechny části konstrukce tunelu
z hlediska jejich funkčnosti, provozní spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Prošetřují se
deformace, trhliny, případně účinkychemických látek' především z hledika možnéztráty
funkčnosti nosných avýztlžných prvků, a věnuje Se pozornost závadám a poruchám, které
byly evidovány při pÍedcházejicích prohlídkách.
Předmětem hlavní prohlídky stavebně-technické části je zejména:

- tunelové ostění včetně případného mezistropu, který od dopravního prostoru odděluje
vzduchový kanál na přívod čerstvéhovzduchu, resp. odvod spalin;
Sledují se deformace ostění' funkce mezilehlé izolrace, stav nátěrů, výkvěty na
povrchu trhliny, vyplavování cementu z betonu, kontrolují se ocelové závěsy
mezistropu. V případě montovaného sekundárního ostěni ze železobetonových
segmentů se každé4 roky geodeticky zaměÍípoloha segmentů z hlediska jejich
přetvoření;

- vozovka a chodníky, trvalé dopravní značeni a jiné značeni, zaÍizeni pro měření výšky
vozidel;
Zjlštuje se celkový stav vozovky a chodníků,nerovnosti vrstev krytu, rozpad, lomy
vozovky sníženíprůjezdníhoa průchozíhoprostoÍu položením dalšíchvrstev krytu,
změna výšky obrubníku, opotřebování povrchu provozem' drsnost povrchu vozovky,
velikost, poloha trhlin, stav dilatačníchspár vozovky' Zjištuje se celkový stav
dopravního ajiného značeni, stav nátěrů, stav ocelových nosných konstrukcí.
- odvodnění vozovky tunelu;

Kontroluje se odtékání vody na vozovce' zaneseni a stav vpustí a odvodňovacího
potrubí, stav poklopů, poškozeni azaneseni odvodňovacichžlabi a těsnost spojů.

- drenáŽni odvodnění tunelu;

Kontroluje se odtékání vody' Zanesení a stav drenážniho odvodňovacího potrubí,
uchycení a Stav poklopů a šachet v tunelu, těsnost spojů a výskyt prasklin potrubí.
- únikovéazáchranné cesty a výklenky;

ověřuje se celkový stav únikovýchazáchranných cest' odstavných a otáčecích zálivil
a výklenků, sleduje se deformace jejich ostění (primárního i sekundárního, příp.
horniny), funkce mezilehlé izolace, funkčnost odvodnění, vlhkost prostředí a stav
nátěrů, funkčnost vstupů do únikových azáchranných cest a výklenků, stav chodníků
a vozovky.
_

kabelové prostory, kanály, šachty, kolektory' čerpacístanice a vodojemy;

Zjišfuje Se Stav a zanesení kabelových prostorů a kanálů pro kabely technologického
vybavení a kanálů pro vedení požárniho vodovodu, stav ocelových nosných
konstrukcí kabelů a technologického vybavení a požárniho potrubí, výskyt vody
v kanálech, kabelových prostorech a šachtách, průsaky vody do kolektorů, čerpacích
stanic a vodojemů
- portálové obslužné objekty;
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ZjIštuje Se celkový stav portálových obslužných objektů, kabelových prostorů
a kanálů pro kabely technologického vybavení, stav nosných konstrukcí' sledují se
trhliny, stav nátěrů, funkce izolace, výskyt vody v kanálech, kabelových prostorech
a šachtách, funkčnost uzávěrů otvorů.
_ véftaci objekty včetně větracích šachet a komínů;
Zjišťuje se celkový stav větracích objektů včetně větracích šachet a komínů, stav
nosných konstrukcí, sledují se trhliny, stav nátěrů, funkce izolace, výskyt vody
v kanálech, kabelových prostorech a šachtách, funkčnost uzávěrů otvorů.

-

geotechnický monitoring (GTM);
Vyhodnotí se výsledky měření za poslední období.

Zkaždéhlavní prohlídky stavební části se vyhotoví záznam (viz 2.4.6), který obsahuje také
popis všech závad, jejich lokalizaci, rozsah, posouzení stavu jednotlivých částíkonstrukce
tunelu (viz 3.2.6)' návrh opatření k odstranéni závad včetně návrhu priority oprav apod.
3.2.3.4 Hlavní prohlídka technologické čdsti tunelu

Hlavní prohlídka technologické části tunelu se provádí v intervalu 4 roky, případně 2 rcky
u staršíchtunelů, a to s přihlédnutím ke stavu technologickéIlo zařizeni (viz 3.2.6)'
Při hlavní prohlídce technologické části tunelu se kontrolují všechny části technologického
zařizeni tunelu v rozsahu jako při 1. hlavní prohlídce technologické části tunelu (viz3.2.3.2),
přičemžse přihlédne i k výsledkům revize a kontroly provozuschopnosti technologických
zaÍizeni tunelu (viz 3.3)
Předmětem prohlídky je také stavební část osazení technologického vybavení tunelu
(především uchycení ventilátorů, rámů větracích klapek apod.). Zjišťuje Se StaV ocelových
nosných konstrukcí a stav protikorozni ochrany.
Z hlediska rozsahu prohlídky je nutno přihlédnout také ke členěnítechnologického zaÍizeni
a návaznosti na systémy vnějších vazeb obsažených V ustanovení pro dělení idržby tunelu
(viz3.4.I.2 a3.4.I.3). Náplní hlavní prohlídky je kontrola protokolu z vyzkoušenipožárniho
zabezpečenívčetně taktického cvičenísložek IZS ajeho vyhodnocení.
Zkaždéhlavní prohlídky technologické části se vyhotoví záznam(viz2.4.6), který obsahuje
také popis všech závad technologického zařizení, jejich lokalizaci, rozsah, posouzení stavu
jednotlivých provozních souborů (viz 3.2.6), návrh opatření k odstranéni závad, včetně
návrhu priority oprav apod.
3.2.4

Mimořádné prohlídky

Mimořádnou prohlídkou Se stanoví okamžitý stav tunelu. Mimořádné prohlídky tunelu
zahrnuji prohlídky stavebně-technické části a prohlídky technologické části.
Provádění a rozsah mimořádné prohlídky odpovídá úrovni prohlídky s tím' že prohlídka je
vztažena na konkrétnícelky.
3.2.4. 1 Mimořódnd

prohlídlq stavebně-technické čósti

Mimořádné prohlídky stavebně-technické části se provádějí:
- po živelných pohromách (zemětřesení, povodně apod.) a zjištění svážného ú,zemi
v blízkosti tunelu;
- po dopravní nehodě, při které došlo k poškození konstrukce;
- po zjištěnivýznamných deformací konstrukce tunelu, objektů v poklesové zóně nad
tunelem nebo na terénu;
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-

po Zjištění nefunkčníhodrenážního odvodnění tunelu;
po požáru v tunelu;
před uplynutím záručni doby na příslušnou dodávku stavebních prací.
Vzhledem k rozsahu tunelových objektů je možnéprovést mimořádnou prohlídku jen na té
stavební části, které se důvod mimořádné prohlídky týká. U stavebních částí,které nebyly do
mimořádné prohlídky zahrnuty, musí být prokazatelné,žel nich nedošlo k poškození a jejich
provozní způsobilost nebyla narušena.

Zkaždémimořádné prohlídky stavebně-technické části se vyhotoví záznam (vtz2.4.6),který
obsahuje také popis všech závaď,jejich lokalizaci, rozsah, posouzení stavujednotlivých částí
konstrukce tunelu (viz3.2.6), návrh opatření k odstranénizávad, včetně návrhu priority oprav
apod.
3.2.4.2 Mimořódnti prohlídka technolo?ické čdsti tunelu

Mimořádné prohlídky technologické části tunelu se provádějí:
- po Živelních pohromách (zemétřesení, povodně apod.);
- po dopravní nehodě, při které došlo k rozsáhlému poškození některého
provozního zaŤizeni a technologie ;
- při dlouhodobějších problémech s technologickým celkem nebo přijeho
dlouhodobém režimu v mimo tolerančním pásmu;
- před uplynutím záručni doby na příslušnou dodávku technologických systémů
a zařizeni;
- po požáru v tunelu.
Vzhledem k rozsahu tunelových objektů je možnéprovést mimořádnou prohlídku jen na té
části technologického zařizení, které se důvod mimořádné prohlídky týká. U technologických
zaŤizeni, která nebyla do mimořádné prohlídky zahrnuta, musí být prokazatelné, že u nich
nedošlo k poškozenía jejich provozní způsobilost nebyla narušena.

Z každémimořádné prohlídky technologické části se vyhotovi záznam (viz 2.4.6), který
obsahuje také popis všech závad technologického zařizení, jejich lokalizaci, rozsah,

posouzení stavu jednotlivých provozních souborů (viz 3.4.I.2)' návrh opatření k odstranění
závad, včetně návrhu priority oprav apod.
3.2.5 Kontrolní prohlídky tunelu

Kontrolní prohlídku provádí (příp. zajišťuje) příslušný silničnísprávní úřad. Prohlídka je
součástívýkonu státního odborného dozoru ajejí vykonáníje v souladu s funkcí inspekčního
orgánu (viz směnic e 2004/ 54lES).
Silničnísprávní úřad zajišťuje pravidlené provádění prohlídek, aby zajistil, že všechny tunely
spadajícído oblasti jeho působnosti splňují bezpečnostní požadavky. Doba mezi dvěma po
sobě jdoucími kontrolními prohlídkami daného tunelu nesmí přesáhnout 6let,Iit. 13/.
Kontrolní prohlídkou nesmí být pověřen správce tunelu.
Předmětem kontrolní prohlídky je kontrola provozní způsobilostt abezpečnosoti tunelu
z hlediska provádění provozních, běŽných, hlavních a mimořádných prohlídek tunelu
včetně plnění příslušných opatření v rámci ídrŽby a oprav tunelu. Výkon kontrolní prohlídky
je v souladu s plněním funkce inspekčníhoorgánu (viz směrnice 2004l54/ES).
Zkaždékontrolní prohlídky se vyhotoví záznam (vtz 2.4.6), který obsahuje také hodnocení
úrovně prohlídek, idtžby a oprav.
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3.2.6 Posouzení stavu tunelu
Stav tunelu se posoudí na základé hlavní nebo mimořádné prohlídky a v tunelovém listu se
uvede klasifikačnístupeň stavebně-technické i technologické části tunelu.
3.2.6. 1 Posouz.ení stavebně-technické části tunelu

V rámci stavebně-technické části se samostatně posoudí a klasifikují podzemní části
a Samostatně ostatní objekty. Výsledný klasifikačnístupeň stavebně-technické části tunelu
se stanoví s přihlédnutim k závažnosti a významu závad jednotlivých částítunelu a jejich
klasifikačního stupně stavu.
V případě hloubených tunelů nebo jejich částí,jejichž konstrukce je zatižena dopravou
(viz ČSN EN 1991-2 a Čsx73 7507) je nutno při stanovení klasifikačníhostupně
přihlédnout k bezpečnosoti (zatížitelnosti) konstrukce (viz ČSN 13 6220 a ČsN 13 622I),
a navíc posoudit i stav případných mostních závérŮ,ložisek apod.
Klasifikačnístupeň stavu (v rozmezi I až "1) se stanoví odborným odhadem podle
následuj ícíchkritérií
:

1 - bezvadný stav

Bez jakýchkoliv zjevných závad nebo známých skrytých vad a nedodělků.

2 - velmi dobrý stav
Závady, které neovlivňují stav a funkci konstrukce (např. u zděné konstrukce - drobné

nepřesnosti zdiva v líci' odprýsknutá ochranná omítka, u betonové konstrukce drobné deformace vlivem poSunu bednění, barevná nejednostnost povrchu; u ocelové
konstrukce - vzhledové vady protikorozního povlaku bez rezivění; u vozovky drobné povrchové nerovnosti přechodového zemního tělesa).

3 - dobrý stav

Vady a poruchy' které nemohou ovlivnit StaV a funkci konstrukce (např. u zděné
konstrukce - většínepřesnosti zdiva v líci, lokálně vydrolená malta ze spár;
u betonové konstrukce - lokální vlasové smršťovacítrhlinky Šířky0,2 mm, větší
deformace vlivem posunu bednění do velikosti 30 mm; u ocelové konstrukce povrchové vady protikorozního povlaku jako začátek degradace, počínající
drobné
bodové rezivěni nosné konstrukce; u vozovky _ začinajici poruchy krytu vozovky
a chodníkůsesednutí přechodového zemního tělesa).

4 - uspokojivý StaV
Vady a poruchy nemajícíokamžitý nepříznivý vliv na stav a funkci konstrukce, které
však mohou tento StaV v budoucnu ovlivnit (např. u zděné konstrukce - částečné
vydrolení malty ze spát,lokální pohyblivé trhliny šířkyvětšínež 0,4 mm; u betonové
konstrukce - lokální pohyblivé trhliny šířky větší neŽ 0,2 mm' rovnoměrná koroze
betonářské výzfiže bez znaÍelného oslabeni prtňenl, povrchová degradace betonu,
postřehnutelná deformace konstrukce; u ocelové konstrukce - povrchové rezivění do
5 %o plochy povrchu, počínajícídůlková koroze bez znaÍelného oslabení průřezu,

postřehnutelná deformace konstrukce; u vozovky a odvodnění - poruchy krytu
vozovky a chodníkůve většímrozsahu, ucpané a zanesené odvodňovače; obecně prosakující voda na povrchu konstrukcí a vozovky).
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5

-

špatný stav

Vady a poruchy ovlivňujícísice StaV a funkci konstrukce, ale odstranitelné' ještě bez
větších zásahů (např. u zděné konstrukce - trhliny šířky větší než 0,4 mm, plošně
vydrolená malÍa ze spár, lokálně deformované nebo porušenézdivo, uvolněné
kameny; u betonové konstrukce - trhliny a praskliny šířky1 mm a hloubky do 25
mm, koroze betonářské výztlže s oslabením průřezu do 5 % plochy, rovnoměrná
lokální koroze předpínací výziňe, částečněnezainjektované kabelové kanálky,
výkvěty a odlupování betonu: u ocelové konstrukce - oslabení prvků nosných částído
5 vo prtňezové plochy, rezavěni v ploše nad 5 7a, koroze svarových spojů po celé
ploŠe. uvolněné nýty nebo šrouby: u vozovky a odvodnění - příčnéa podelne

nerovnoSti krytu vozovky v malém rozsahu, ucpání drenáže, sběrače
a odvodňovacího žlabu, poškozenépoklopy, erozeportálového svahu; obecně - voda

ve větším rozsahu na povrchu konstrukcí a vozovky, většíodchylky v líci spár
případných montovaných podpěr).
6

- velmi

špatný stav

Vady a poruchy ovlivňujícíStaV a funkci konstrukce a odstranitelné pouze velkou
opravou zahrnujici důležitéčásti konstrukce (např. u zděné konstrukce - plošně
hloubkově deformované zdivo, vypadlé kameny' pobouraná čela kleneb, zřicené
průčelnízdi, trvalá deformace klenby přes čtvrtinu tloušťky většínež 25 mm, koroze
betonářské výztlže s oslabením průřezu do 15 7o plochy, trhliny předpjaté konstrukce
většínež 0,2 mm, rovnoměrná koroze předpínací výztuže s největším oslabením do 5
Eo, nezainjektované kabelové kanálky se stopami po zatékáni; u ocelové konstrukce
- oslabení prvků korozí nejvýše do 30 va prtňezové plochy únavovétrhlinky,
vybočenítlačených prvků' uvolněné nýtové a šroubové spoje se sníženímúnosnosti
do 15 7r; u vozovky a odvodnění - příČnéa podelné nerovnosti krytu po celé délce,
výtluky, nefunkčníodvodnění, Sesuv portálového svahu; obecně - intenzivní
prosakování' poškození obkladu ostění, naklonění a deformace podpěr od
nerovnoměrného sesedání).

7

- havarijní stav

Vady a poruchy ovlivňujícíStaV a funkci konstrukce takovou měrou, že vyžadují
okamžitou nápravu pro odvrácenihrozici katastrofy, popř. uzavření tunelu (např.
u zděné konstrukce - pokles klenby většínež 100 mm, hloubková degradace zdiva
většího rozsahu; u betonové konstrukce - koroze betonářské výztuže s oslabením
průřezu většímnež 15 % plochy' nerovnoměrná koroze předpínací výztuže
s největším oslabením 15 % plochy, porušené nezainjektovvané kanálky
s nechráněnou předpínacívýztuží;u ocelové konstrukce - celková zchátralost nosné
konstrukce, korozní oslabení prvků o více než 30 % plochy průřezu' zkorodované
Svary' nýty a šrouby ve velkém rozsahu' uvolněné nýtové a šroubové spoje se
sníženímúnosnosti do 30 vo; obecně - nadměrné deformace a průhyby nosných
konstrukcí, pobořené části nosných konstrukcí).

Poznámka: Všechny zjištěné trhliny a praskliny je nutno vždy posoudit Z hlediska vlivu na
provozní způsobilost, bezpečnost a trvanlivost nosné konstrukce' Závady v rámci havarijního
stavu vyžadujíokamžité posouzení.
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3.2.6.2 Posouz.ení stavu technolo?ické čítstitunelu

Na základě revize a kontroly provozuschopnosti technologických zařízeni a vizláIní
prohlídky se posoudí z hlediska provozuschopnosti samostatně každý provozní soubor nebo
systém (viz 3.4.I'2 a3.4'1.3).
V rámci posouzení stavu technologické části se provede také kontrola protokolu
o vyhodnocení zkušebního provozu (viz2. hlavní prohlídka technologické části).
3.2.7 Měření a diagnostický průzkum

3.2.7'1 Měření

Po uvedení tunelu do provozu se dle projektu trvalého GTM provádi zejména geodetická
měření pohybů konstrukcí tunelů, měření vlivu bludných proudů, měření vlivu exhalaci na
ovzdušía kontrola reakce horninového prostředí na konstrukci tunelu na územi
bezprostředné navanljicím na portály. Činnost nutno provádět periodicky po uvedení díla do
provozu. Navazuje na monitoring prováděný v průběhu stavby. Účelem těchto měření je
sledovat vliv tunelu na okolí a naopak. Před uvedením tunelu do provozu musí být jako
součást dokumentace skutečného provedeni zpracovánv projekty všech měření, která se
předpokládají při provozu objektu. Zhotovitel stavby dle tohoto projektu provede instalaci
měřicích bodi, zařizení a dodávkl zařizeni pro monitoring. Tyto systémy, včetně výsledků
a vyhodnocení dílčíchetap měření, budou předány správci tunelu (při převzetí tunelu
správcem) jako součást objektu. Pokud se v průběhu stavby tunelu provádí měření nebo jiný
monitoring, je zhotovitel tunelu povinen tento systém a jeho výsledky předat správci tunelu.
Intervaly a rozsah měření je uveden v Řádu prohlídek.
3.2.7.2 Diagno sticlú průz.kum

Účelem diagnostického průzkumu je stanovení příčinvad a poruch, včetně jejich
předpokládaného vývoje a opatření pro jejich odstranění. Vzhledem k tomu, že se jedná
obvykle o stavební část, sloužítento podklad pro zpracováni dokumentace opravy nebo
rekonstrukce tunelu. Diagnostický průzkum zajišťuje správce tunelu na základě závěrtt
hlavních nebo mimořádných prohlídek tunelů, případně na základé monitoringů
(geotechnický, geodetický, ovzdušíapod.) s ohledem na TP 72 aTP I27 a v souladu
s Metodickými pokyny systému jakosti PK částII/2 - způsobilost zhotovitele diagnostických
prací k zajištění kvality, oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických praci
souvisejících s výstavbou, opravami, údržboua správou PK, které vydává MD ČR.
3.3 Řád provádění revizi a kontrol provozuschopnosti
V tomto řádu jsou uvedeny intervaly, rozsah a jednotlivé úkony při provádění pravidelných
prohlídek a kontrol, dále potom, kdo prohlídky vykonává, kdo zodpovídá za jejich rozsah
a stanoví pracovníka, který má možnost korigovat jejich rozsah. Určuje, jak jsou prohlídky
dokumentovány.
3.3.1 Revize a kontrola provozuschopnosti technologických

zařízení

Revizní činnost a kontroly provozuschopnosti na technologických zařízenichpro každý tunel
musí být stanovena v Řádu revizi, který je vypracován pro každý jednotlivý tunel jako
SamoStatnou stavbu. Revize a kontroly provozuschopnosti vybraných elektrických
a technologických zaÍizeni se vykonávají v intervalech a rozsahu předepsaných v ČSN,
vyhláškách a dalšíchpředpisech pro provádéni revizi a kontrol provozuschopnosti na
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vyhÍazených zaÍízenich' Jedná Se Zejména o elektrické, strojní a zdvihaci a požáÍně
bezpečnostni zaÍizení. o každérevizi nebo kontrole provozuschopnosti je sepsán protokol,
resp. doklad, který se ukládá do Tunelového archívu, vizkapltola2.

3.4 Řád provádění údržbya oprav
oo Řadu údržbyjsouzapracovány předpisy' postupy, návody azabezpečenípro jednotlivé

typy plánovaných údržbářských prací a plánovaných i neplánovaných oprav. Jsou do něj
zapracovány schválené provozní podmínky technologických zařizení tunelu, kde musí být
stanovené lhůty na čištěnía údržbu,viz kapitola 3'4'9., stanovené doby životnosti
jednotlivých technologických zaŤizenj. Řaa ridrzuy obsahuje Seznam a podrobný popis
činnostíúdržbypro stavební konstrukce, technologická zařizení i pro systémy vnějších
yazeb. Stanovuje, kdo opravy nařizuje, kdo předává pracoviště, kdo přebírá dokončenédílo
a kdo průběh oprav zajišťuje organizačné,jak z hlediska dopravních opatření, tak z hlediska
opatření pro zajištění bezpečnosti práce. Dále jsou zde stanoveny součinnostní vazby
s vnějšími institucemi.
3.4.1 Dělení údržbytunelu

Základni dělení údtžbytunelu lze provést dle toho, na které části nebo zaÍizeni se provádí
takto:

-

'

-

ú,držba stavebně-technické části'

ídržbatechnologický ch zařizeni,
údržbasystémůvnějšíchvazeb.

Detailní rozdělení částía zařízeni tunelu, včetně jejich součástía příslušenstvído logických
a ucelených částína jednotlivé skupiny a podskupiny určuje zhotovitel ve spolupráci
s projektantem' Zpracovatelem realizačni dokumentace a budoucím správcem. Toto rozdělení
bylo podkladem pro zpracováni Řádu prohlídek, Řádu údržbya Řádu revizí
3.4'

1

.l

Údržba stavebně-technické čtísti

Jedná se o údržbustavebních částí,konstrukcí, součástía příslušenstvívšech objektů tunelu.
Patří sem tunelové trouby, technologické prostory a chodby, doplňkové a pomocné objekty
tunelu.
3.4'

l.2

Ú

držba technolo gického z'aříz'ení

TechnologickázaÍízení tunelu se členína provozní soubory, celky a systémy:

-

-

dopravní systém;
osvětlení tunelu;

vzduchotechnická zařizeni;
bezpečnostní vybavení;
spojovací a dorozumívací zařizení včetně radiové komunikace;
požárně bezpečnostni zaÍizeni, věcné prostředky požárni ochrany
techniky;
systém videodohledu;
centrální řídícísystém;
zásobování elektrickou energií;
zásobování vodou;
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-

ochranný Systém (pokudjejím tunel vybaven);
čerpacíStanice pro přečerpávání vod;
zařizeni pro údržbu;
- jiná, výše neuvedenázařizeni.
V jednotlivých tunelech mohou být pouze některé z uvedených provozních souborů a celků
nebo naopak v nich můžebýtjiný' v předchozím textu neuvedený provozní soubor či celek.
To vyplývá z individuálních podmínek každého tunelu. Podrobné členěnítechnologických
zaÍizeníjeuvedeno v TP 98.
3.4.1.3 Údržba rystému vnějších vaz.eb

Vzhledem k tomu, že tunel není nikdy izolovanou stavbou a vžďy existují vazby na vnější
systémy, ať. j1ž se jedná o produktovody (voda, elektrická energie...)' informační toky do
řídícíchcenter nebo vazeb na integrovaný záchranný systém, je nutné ao Řaatr prohlídek,
revizí a ildržby zahrnout i následující systémy:

.
.
.
.
.

systém zásobování vodou;
SYstém odpadních vod;
SYstém napájení elektrickou energií;
Systém komunikace aÍizeni s nadřazenými velíny (GG, viz TP98);
systém komunikace s dalšími telematickými systémy (informační,navigační

.
.

přilehlé SSZ...);
systém komunikace aÍizeni se složkami integrovaného záchranného systému;
SYStém komunikace aŤizeni s centrálním ochranným systémema.

3.4.2Plánování údržby
Plánování údržbyje jednou z nejdůležitějšíchčinnostíspojených s provozováním tunelu a ve
svém důsledku přispívá k optimalizaci provozních nákladů. Plán provádění idržby a oprav
je součástí Řadu ridržby. Cílem plánování idržby je optimální nakládání s financemi,
zajištěnímax. životnosti konstrukci i zaÍizeni, íldržbya oprav s minimálním omezením
dopravy apod.
3.4.3 organizace údržbYa oprav

Je třeba plánovat nasazení personálu údržbya techniky tak, aby se v mezích možností
zabránilo nátazovéml pracovnímu zatiženi, které je obvykle spojeno s výskytem vyšších
rizik. Pokud nelze provést vhodná organizačni opatření (přesun pracovníkůamechanizace
z jiných středisek), je vhodné využívatexterních organizaci s tím, že prácejsou vždy Íizeny
zodpovědným a poučeným pracovníkem provozovatele/správce.
Zvláštnim případem je údržbaspecializovaných zařizení a systémů,kterými jsou například
počítačové
a komunikační systémy. Pro ty se většinou ekonomicky nevyplatí nasazovat do
směn údržbypříslušnéspecialisty. Řaana i mimořádnáúdrŽba a opravy jsou pak zajištěny na
smluvním principu s externími organizacemi. V příslušných smlouvách musí být definovány
i dosažitelnosti pracovníkůa doby k nástupu na odstranění poruch, včetně příslušných
sankcí'

V plánu nasazeni pracovníkůídržbyse musí vždy počitat i s dostatečnou pracovní a časovou
rezervou pro ,,neplánovanou údržbu" v důsledku výpadku systému, zaŤizeni a odstranění
případných škod'
4 Pokud tunel s1ouží jako součást ochranného systému
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Plánování arealizace údržbářskéčinnosti Se periodicky doplňuje a přizpůsobuje na základě
doporučeníz kontrolní činnosti dané v Řádu prohlídek a Řádu revizí a požadavků
vyplývajícíchz Dokumentace o provozu tunelu. Detailní popis plánovaných praci z hlediska
plánovaného času realizace, techniky, potřeb lidí, organizačnich opatření zpracovává
provozovatel/správce tunelu. Pracovní postupy pro výkon praci zahrnují nejenom bezpečnost
ptáce a organizaci na stavbě, ale i detailní plán nasazení pracovníkůúdržby.Všechny
údržbovéčinnosti se realizují se zřetelem na zabezpečení provozu nebo jeho minimální
silničního
omezeni, vlivy na životní prostředí a bezpečnost pracovníků údržbya účastníků
(mimo
zajišťuje
zhotovitel
tunelu)
čištění
a
opravy
doby
údržbu
záručni
provozu. Po dobu
díla.
3.4.4. Časovéhorizonty provádění údržby

Plánování údrŽby a oprav tunelu se zpracovává v časovémhorizontu
- krátkodobém (denní, týdenní, měsíční,čtvrtletní,ročníplány),
- střednědobém (1-5 roků),
- dlouhodobém (více než 5 roků).

Do

těchto plánů je nutné zahrnout

i

plánované prohlídky, revize

a

kontroly

provozuschopnosti, měření a dalšíčinnosti, kteréje nutno zkoordinovat a plánovat.
Krátkodobý plán
Je to podrobný plán činnostíúdržby'obsahuje název činností,potřeb času, nasazení osob
a techniky.Rovněž se v něm uvádi vazby na dopravní a provozni omezeni v tunelu.
Zpracovává sejako ročnís tim,žejeho součástíjsou podrobné plány na kratší časovéúseky.
Střednědobý plán
Plán, kde se plánují činnosti, jejichž interval přesahuje období 1 roku aje kratšínež 5 roků.
Na základě střednědobých plánů se zpracovávají plány krátkodobé.
DlouhodobÝ olán
Plán, kde se plánují činnosti' jejichž interval přesahuje období 5 let. Na základě
dlouhodobých plánů se vytváří plány střednědobé'
3.4.5 Provádění údržby
Výkon ú'drŽby v dopravním prostoru tunelu vyžaduje vykonání řady předběžných a předem
projednaných opatření, z nichž některá typická jsou popsána v kapitole 5. Je nutné zd'ťrazniÍ,
že jakákoli činnost v dopravním pÍostoru tunelu Se týká jak bezpečnosti pracovníkůúdržby
tak i účastníků
silničníhoprovozu. Pro tuto činnost musí být předem Stanovena bezpečnostní
pravidla a pracovní postupy v Řádu údržby.

3.4.5.I Preventivní údržbaa bezpečnost provoz.u
Rozsah preventivní údržbyje většinou předem znám a vyplývá většinou z předpisů pro
provoz zařizeni umístěných v tunelu nebo jiných legislativních nebo technických norem.
Rozsah preventivní údržbyse podrobně z hlediska rozsahu a časovéhointervalu uvede
v příslušnéčásti Řádu údržby.Časový interval bude vycházet z intervalů uvedených
v tabulkách v kapitole 3 .3.9, kde j sou uvedeny minimální intervaly údržbykonstrukcí
a zařizeni v tunelu.
Typická je dynamika vývoje poruch technologických zařizení: poruchy a výpadky těchto
zaÍizeni nastávají náhle v porovnání s pomalu rostoucími škodami a opotřebením nosných
stavebních konstrukcí technologického zaÍizeni.
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3.4.5.2 Údržba cizích zařízení

Správce tunelu uzavře smlouvu nebo dohodu s vlastníky nebo správci zaÍizenía sítí,kde jsou
specifikovány podmínky jejich údržbyve vztahu k provozu tunelu. Jedná se zejména
o bezpečnostní, dopravni a organizační údaje. Tato smlouva je součástíŘádu ú,držbystejně
jako plán idržby cizich zařízeni a sítíumístěných v tunelu, který musí být součástí plánů
údržbytunelu.
3.4.5.3 Mimořódné údržbovépráce

Pro odstranění nepředvídatelných poruch zaÍizeni tunelu musí být v Řádu idrŽby Stanoveny
zodpovědné osoby či organizace, musí být definovány stupně dosažitelnosti a zajištěno
spojení s nimi. V zásadě je nutné počítats tím, že je nutné mít pro tunel vybavený
technologickým zaÍizením a příslušejici z hlediska do kategorií TA, TB, TC-H a TD-H (viz.
TP98-ZI) dosažitelnost servisních pracovníků,resp. doba nástupu na opravu v tunelu:
- pro závady ohrožujícíbezpečnost provozu: okamžitě, max.

1 hodina;
- pro závady, které okamžitě neohrožujíbezpečnost provozu' ale v kumulaci
s jinými nebo samy o sobě po určitédobě mohou bezpečnost provozu ohrozit: do
4 hodin;
- pro ostatnizávažné závady: do 12 hodin;
- pro ostatnizávady: do 24 hodin.
Pro tunely kategorie TC a TD se připouští:
- pro závady ohrožujícíbezpečnost provozu: okamžitě, max. 1 hodina;
- pro závady, které okamŽitě neohrožujíbezpečnost pÍovozu, ale v kumulaci
s jinými nebo sami o sobě po určitédobě mohou bezpečnost provozu ohrozit: do
12 hodin;
- pro ostatnizávažné závady: do 18 hodin;
- pro ostatni závady: do 24 hodin.

Ve výše uvedených situacích se předpokládá, že pracuje taková část řídícíhosystému, která
dává dispečerovi/operátorovi přehled o stavu Íizeni dopravy i o stavu technologie z hlediska

neohrožení účastníků
silničníhoprovozu. Pokud tato podmínka není splněna

a dispečer/operátor zftati přehled nad řízenými systémy je nutné postupovat dle režimůpro
zvláštni situace (kapitola 4.), které jsou zapracovány ve zvláštních a mimořádných stavech
dopravního a provozního řádu, viz. kapitola 1.
Usměrňování dopravy při údrŽbových pracích se řídípříslušnými předpisy.
3.4.6 Zařízení míst údržby

Pracovním místem údržbyse tu rozumí jakákoliv dočasná překážka v tunelu omezujici
plynulost dopravy sloužícípro výkon údržby,která není součástí vybavení tunelu. Přitom
rozlišujeme stanoviště stabilní, které je vyznačeno ve smyslu kapitoly 5, u něhož se
předpokládá dlouhodobějšípracovní činnost ve Vymezeném dopravním prostoru tunelu
a dáIe pracoviště operativní, které můževytvářet pomalu se pohybujícípřekáŽku provozu
(čistícístroje, revtzni vozidlo apod.).
Při návrhu jednotlivých údržbářských prací v tunelu je potřebné popsat místní poměry ve
vztahl ke konstrukci tunelu (materiály, rozměry - šířka, výška), přístupy do jednotlivých
prostor v tunelu, jakož i do stavebních konstrukcí mimo tunel a k technologickému vybavení.
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Je potřeba si uvědomit, že místo údržbyv tunelu obvykle klade zvýšenénároky na zásobování

elektrickou energií, Vodou, osvětlení, odvodnění apod.
Zkušenosti ukazují, Že pÍi ú'držběstavebních a technologických části a zařizeni v tunelu
mohou dodatečnénáklady nazaÍizeni stanoviště tdržby anavic i náklady v důsledku omezení
silničníhoprovozu představovat až 50% celkových nákladů na údržbu.Proto se u tunelové
stavby musí vybavit v místech stabilních i předpokládaných mobilních stanovišť
přístupovými, bezpečnostními a pomocnými prostředky ještě před uvedením do provozu.
ZaŤizeni obtížněpřístupná (u nichž se provádí kontroly, revize, kontroly provozuschopnosti,
údržbaapod.) musí být vybavena prostředky pro provádění těchto revizi, kontrol, prohlídek,
ídržbyapod. Typickým příkladem jsou např. podzemní jeřábové dráhy, výškovéobjekty,
čidla elektrické požárni signalizace apod.

3.4.7 Životní prostředí

Je potřeba dodržovat hygienické předpisy azákonné předpisy týkajici se zatéŽování životního

prostředí.

obdobně to platí i ve vztahu ke zdravotnímu riziku pro uživatele tunelu a pracovníky správce
hodnoty zatiženi hlukem a nejvyšší
přípustné koncentrace škodlivých látek v pracovním ovzduší.V případě prací v tunelu za
provozu je nezbytné, aby byl v činnosti systém na měření škodlivin, případně dalšísystémy
informující o Stavu prostředí v tunelu a dispečeři/operátoři maji za povinnost trvale
kontrolovat nepřekročení povolených hodnot. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdravi
pracovníkůmusí být součástíŘadu ridrzby.

a ídržby.Hygienické předpisy určujímaximální

3.4.8 Vyhodnocení Řáau údržby
Kvalita a účinnostŘaau riarzty Se na základé provozních zkušeností, na základě zkušeností
z jiných obdobných staveb, nových poznatků dodavatelů resp. výrobců každoročně
vyhodnocuje a v případě nutnosti se aktualizuj e. Za tyto činnosti zodpovidá správce tunelu.
Vyhodnocení musí obsahovat údaje o četnosti a charakteru poruch a závad, nákladech na
údržbuv členěnístavební ildržba, ú'držbatechnologických zaŤizení, náklady na čištěnía mytí
tunelu, náklady na měření, revize a kontroly provozuschopnosti, průzkumy, prohlídky apod.,
náklady na odběr médií.Toto vyhodnocení se doplní údaji o dopravě (intenzita, hustota
provozu' celkový počet vozidel, rychlost a druh vozidel apod.) a naměřených hodnotách
fyzikálních a chemických veličin, údaji o klimatických podmínkách. Tato vyhodnocení se
archivují po celou dobu existence objektu.
3.4.9 Všeobecnéintervaly pro údržbářsképráce částítechnologických zaíízeni
tunelu
Návrh časového harmonogramu údržbytechnologickýchzařizení, který je navtženv Tab. 6 až
Tab' 14 vycházi ze zahran1čníchdoporučenía domácích zkušeností,přičemžna zák|adé
vyhodnocení údajůzískaných prohlídkami a dle výsledku technického monitoringu je nutné
upřesnit rozsah a četnost činností.Y zásaděje nutné považovat údaje uvedené v této kapitole
zaminimálni.
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x
x

ZaŤizeniYN
Transformátor
ZaŤizeni a rozvody

NN

X

X
X

ZaÍizení a rozvody náhradního napájení
Zařizeni a rozvody nouzového napájeni
-UPS
Baterie a akumulátory
Zařizeni a rozvody malého napětí

X

x

Tab. 6: Doporučenéinten;aly údržbypro systém zásobovóní elektrickou energií

X

Základni kontrola funkčnosti osvětlení
Čistěni optické plochy svítidel
Čigtcni a idtžba celého Svítidla
Plošná výměna světelných zdroiů

-

nízkotlakých sodíkových výbojek
vysokotlakých sodíkových výbojek a
klasických zdrojů
výměna zářivkových Svítidel v tunelu

X

x
x

x

X

čištěníoptických ploch
kontrola nastavení a funkce

Rozvaděče - čištění,kontrola svorkových
spojů
Řiaici systém osvětlení

-

X

x

Výměna nesvítícíchzdrojů
Komplexní kontrola hlavního osvětlení
Komplexní kontrola nouzového osvětlení
Stožáry veřejného osvětlení
Senzory automatického Íizeni osvětlení
(asoměry)

-

X

X
X

X
X
X

komplexní revize systému
funkčnost SW systému

x

Tab.7: Doporučenéintervaly údržbypro osvětlovací soustavu
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Funkčníkontrola řídícíhoSystému ventilace
Kontrola požárniho Větrání tunelu
Proudové Ventilátory
Axiální Ventilátory
Pomocné větrání (mimo tunelový prostor)
Zařizeni přívodu a odvodu vzduchu
- kanály
- klapky, požárni klapky... funkčnost

X

X

Tab' 8: Doporučenéintervaly údržbypro ventilačnízařízení

Funkčnost řídícíhosystému dopravy
Venkovní značeni (PDZ, světelné značky)
Dopravní návěstidla
Statické dopravní značeni
Světelné návěstí
ZaÍizení pro provozní informace
Funkčnost dopravních detektorů
Funkčnost měření výšky vozidel

X
X

X

X
X

x

X

Tab.9: Doporučenéintervaly údržbypro dopravní systém
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SoS skříně

- mytí skříně vně i zevnitř

-

-

X

dotaženi spojů v rozvaděči
rcvize elektrického zaŤizeni
kontrola provozuschopnosti hasicích

X

přístrojů5

X
X

x

_ výměna zdrojů ve světelnýchznačkách
(D 22), piktogramech...
- kontrola funkce telefonu, spojení
s dispečinkem
- kontrola lékárničky a dalšího
bezpečnostního vybavení
- kontrola SoS tlačítek
Bezdrátové spojení - celková kontrola
Bezdtátové spojení - přenos signálu
EPS na PCO
ElektÍická požfunísignalizace
ostatní požárné bezpečnostni zaÍizeni a
hasicí přístroje
Y izuáIni kontrola p ožár ni techniky,
věcných prostředků p ožárni ochrany,
požárniho pří slušenství včetně zkoušek
funkčnosti hnacích jednotek
Prověřovací cvičenísložek IZS
Taktické cvičeníjednotek požárni
ochrany
Taktické cvičenísložek IZS
Měření Co a opacity
- čištěnísenzorů
- celková revize systému

X

X

x
X

X

dle vyhlášky č. 2461200I sb.
dle vyhlášky č.2461200I sb.

X

X
X

x
X

Tabulka 10: Doporučenéintervaly údržbypro bezpečnostní systém

Poznámka: Prověřovací cvičenísložek IZS se provede tak, aby nebyla omezena dopravav tunelu
(zajistí komplexně složlcy IZS po dohodě se sprdvcem tunelu).

5
Dle zákona č. z3'7 lz000 Sb., kterým se mění zákon č. 1 33/ 1 985 Sb., o poŽární ochraně, ve znění pozděj ších
předpisů

56

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Provoz, správa a Údžba tunelů

Měření fy zlkálnich parametrů
- revize rozvaděčů,vedení, Spojení
- kontrola funkce měření (teploty, tlaky,
vibrace ...)
- vnějšíčištěníčidel
- kontrola měření námrazy

X
X

Řialci pracoviště

- čištěnípovrchů všechzaŤizeni
- funkce tabla, nouzové ovládání
- centrální řídícísystém, celková revtze

X
X

X

X

X

rozvaděčů,kab eláŽe, nap ájeni
Programové vybavení

- komplexní funkčnívazby

-

-

na úrovni I

x

i II

dle Provozních řádů

X

databáze, deníky lokální tnaďŤazené

úrovně

X

telekomunikačnívazby bezpečnostních
systémů

základni programové vybavení lokálního
systému

X

základni programové vybavení
nadÍazených systémů

Řiaici stanice v tunelu

X

- kontrola rozvaděčů,propojení...

Mozaikové tablo
- čištěníčelníplochy
Tab. 11: Doporučenéinterualy údržbypro řídicí a komunikačnísystém

X
X
X

Vnitřní instalace
Instalované zaÍizení
Slaboproudé zaÍízenia provozní telefon
Požfuni ucpávky

X

Tab. ]2: Doporučenéintervaly údržbypro stavební elektroinstalace
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x

Kabely VN
Kabely NN
Elektroinstalace v tunelu
Komunikační kabely
Telefonní kabely
optické kabely
Datové kabely
Kabely zajišťujícífunkčnost poŽárné
b ezpečno s tn ich zaÍizeni
Tab.

X
X
X

X

X
X

l3: Doporučenéintervaly údržbypro kabelové roz'vody

X

Čisteni tunelu
Čistcni městského tunelu
ČlštěnivzduchotechnickÝch chodeb
Kabelové chráničky
Šachty
Čisteni mimo tunelovÝch zatizeni

Ix za 4 měsíce

X
X

X
X

Tab. ]4: Doporučenéintervaly údrž'bypro údržbustavebních konstrukcí

U technologických zaŤízeni a stavebních konstrukcí nebo zaŤizení, která nejsou v tabulkách
uvedena se intervaly stanoví na zák|adé doporučenívýrobce a zhotovitele, případně na
základé rozhodnutí správce (jedná se například o systém videodohledu).
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4. Bezpečnost Y tunelech pozemních

komunikací

4.1 Uvod

V tunelech

na pozemních komunikacích vzniká méně nehod než na volných komunikacích. Je
to dáno tim,Že řidiči jedou v tunelu většinou s většíkoncentrací naŤízeni. Pokud však již v tunelu
vznikne' byť i drobný dopravní exces, jako je například zastavení vozidla pro nedostatek paliva,
je to vždy velké potencionální nebezpečí. Pokud v tunelu vznikne požár, pak sejedná o událost'

která můžemít pro cestující veřejnost

i

složky integrovaného záchranného systému fatální

násIedky.

Pozornost zlepšování bezpečnosti je nutné věnovat trvale, nestačíSe pouze spokojit se
základním návrhem konstrukčních opatření a technických zařizeni, ale bezpečnost je nezbytně
nutnó sledovat a zlepšovat i během provozu tunelu, neboť se mění vnějšípodmínky, organizační
vazby i skladba a množstvívozidel. Hlavně ale s časem ochabuje pozornost dispečeru/operátorů
a jejich schopnost řešit krizové situace. Při návrhu tunelů existují z hlediska bezpečnosti dva
základni dokumenty: Čsx l: 1507 ,,Projektování tunelů pozemních komunikací" a TP98
,,Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací", lit. [1]' [2]. Výše uvedené národní
dokumenty zohledňují evropskou direktivu o shodné bezpečnosti v tunelech delšíchnež 500
of The European Parliament And of The
metrů na transevropské dopravní síti:
',Directive
Council on minimum safety requirements for tunnels in the Trans - European Road Network",
lit. t3l.
Při návrhu bezpečnostníhosystému tuneluje vhodné dbát i na zkušenosti z dosud realizovaných
a provozovaných tunelů u nás a v zahraniči. Yýznamnými jsou publikace v rámci PIARC
technického výboru C3.3
Tunnel operation"' lit. t4]. Detailnějšípohled na bezpečnost
',Road
a všechny souvisejícíotázky je diskutován v lit. [5].
V této kapitole technických podmínekjsou krátce uvedeny zásady pro vytváření bezpečnostní
politiky, ale hlavně jsou zde charakterizovány excesy, které v tunelech nastávají, požadavky na
provozování tunelu z hlediska bezpečnosti a dáIe je řešeno jak mimořádné události v tunelech
sledovat a vyhodnocovat. Vytvoření a aktua7izace bezpečnostní politiky je závazné pro příslušný
silničnísprávní úřad, který odpovídá zabezpečnéprovozování tunelu5.

4.2 Cíle bezpečnostní politiky
Bezpečnostní politika je souhrn veškerých činností'které směřují k udrženípřijatelné
bezpečnosti v tunelu během jeho provozování, využivánim metod analýzy ttzik a hledáním
přiměřených protirizikových opatření. Součástí je zpracování příslušnédokumentace (kap. 4.6)
zabezpečeni organizačnich opatření a vytvoření podmínek vedoucích k motivování pracovníků
tuto politiku respektovat. Bezpečnostnípolitika ve formě Plánu protirizikových opatření vyÍváří
koncept řešení konkrétních krizových situací. Důležitousoučástí tohoto dokumentu je
i stanovení vazeb pro komunikaci s orgány státní správy, složkami IZS' institucemi a veřejností.
Příklad hlavních oblastí a zásaď zahmúých do bezpečnostnípolitiky je uveden v následující
tabulce:

526'1.

Nařízení vlády o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delšínež 500 metrů; ze dne 21. srpna 2009
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
1.

Hlavní zásadouje ochrana životůazdravi osob' ochrana životníhoprostředí a snrŽováni
ekonomický ch zÍrát vyplývaj ícíchz krizových situací.
Nezbytností je znalost všech rizik v tunelu, zabraň,ováni krizim nebo omezení jejich
přímých důsledků a zajištěnírychlé záchrany a evakuace. Zde je nutné si uvědomit, že
dispečer/operátor tunelu má omezené možnosti v zabránéni vzniku krizí, a proto musí
být pozornost orientována na rychlé a efektivní záchranné akce.
Nutnost poučeníse z analýzy nehod V provozovaném tunelu a i vjiných tunelech.
Průběžnéstanovování a ohodnocováni rizik při provozování tunelu a následný návrh
protikrizových opatření. Před praktickou aplikací opatření využivat prostředky
technicko-ekonomické analýzy (návrh a implementace bezpečnostních opatření při
respektování jejich efektivity a ceny). Cílem je zajistit maximální návratnost vložených
prostředků z hlediska ochrany osob a snižovánímateriálních škod.
Respektování existujícíchnorem a technických podmínek pro Českou republiku, při
trval ém monitorová ni zahr aničních s tan d ardů.
Včasnéa přesné informování úřadůa veřejnosti, zvláště po vážných nehodách.
Včasnéa důslednémonitorování všech mimořádných stavů a jejich záznam do národní

databáze'
Vyhodnocování
mimořádných stavů na lokální i národní úrovni a návrhy na opatření k
8.
jejich omezeni.
9. ověřování efektivity přijímaných opatření v pravidelných termínech. Pozitivní efekt
bezpečnostních opatření by měl být demonstrován nejenom statistikou nehod, ale také
systematickou detailní analýzol.
10. Zvyšování vědomostí a praktických znalostí personálu v pravidelných školeních.
11. ověřování efektivity stanovených požfuně-bezpečnostních opatření formou
pravidelných taktických a prověřovacích cvičenísložek IZS' příp. jednotek Po.

Po uvedení tunelu do provozu je nezbytné průběžněStanovovat a analyzovatrizIka a přijímat
dalši dodatečnd protirizikovd opatření. Je to dáno tim, že se stále mění vnějšípodmínky'
trvale vzrůstá a mění se skladba a charakter dopravy6 jsou vyvíjena nová a dokonalejší
'
technologická zařízení,stavební materióly a konstrukce, ktetá mohou přispět ke zvýšení
bezpečnosti a mění se i organizačnímožnosti. Teprve takto pojatý zpétnovazební koncept je

možnénazvat bezpečnostnípolitikou. Schéma základního toku informací

v

rámci

bezpečnostní politiky je na obr. 4.
V rámci bezpečnostní politiky se tedy jedná o Systém s uzavřenou smyčkou zpětné vazby
reagljici na trvale proměnné vstupy s tím, že se po analýze ohodnocení rizik připravují

návrhy protikrizových opatření. Tato opatření spočívajícív dodatečných konstrukčních
řešeních (instalace svodidel ...), technologických řešeních (doplnění informačních displejů
...) nebo ve změnách organizačních(častějšítrénování obsluhy ...) jsou implementována do
příslušných dokumentů tunelu a jsou realizována v praxi.
Vhodně koncipovaná arealizovaná bezpečnostní politika umožňuje kontrolovat a řídit riz1ka.
Řízenírizik v tomto smyslu znamená schopnost jejich identifikace, analýzy a ovlivnění míry
rizika. Přitom je nutné si uvědomit, že rtz1ko nelze nikdy úplně eliminovat a proto je nutné
najít jeho přijatelnou a společensky akceptovatelnou míru. Příklady kriterií akceptovatelného
rizlka pro Holandsko a Švýcarsko jsou V lit. [5].

6Požadavky na sledování dopravních dat jsou dány v kap. VI
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Protiriziková opatřéní

Techno1ogická
resenl

Orýnizačni
zajištění

obx 4: Schéma realizace bezpečnostnípolitilcy v tunelu

4.3 Zák|adní dopravní a provozní stavy tunelu a režimy činnosti
V dalším textu je nutné rozlišovatzákladní pojmy režim a StaV (ViZ ,,Základni pojmy
výklad").

a

jejich

Dopravní systém je tvořen pozemními i podzemními komunikacemi. Zatimco řešení mimořádných událostí na pozemních komunikacích je do jisté míry usnadněno charakterem těchto
staveb a možností úniku osob' které poskytují, mimořádná událost v tunelech, je vzhledem
k charakteru prostředí mnohem závažnějši, i když statisticky méně častá, přesto s mnohem
většímimožnými následky na zdtavi a životech osob i na tunelu samotném.
Kromě nebezpeči vyplývajícíchz dopravních situací se vyskytují v tunelech dalšíkategorie
rizik. Jedná se zejména o Stavy technologického zaÍizení přímo v tunelu, které bezprostředně
ohrožujíúčastníkyprovozu (požár kabelových rozvodů v tunelu) nebo je ohrožujínepřímo
(výpadek vzduchotechniky).
Dalšímrizikovým faktorem je počasí,kdy je například v důsledku kalamity vyvolané silným
sněžením amÍazem omezen provoz V prostoru před tunely a je nutné mít připraveny scénáře,
které toto řeší'

V

neposlední řadě se jedná o situace, které se mohou projevit v provozně technických
prostrách mimo tunel (výpadek spojení s odloučeným velínem). Rizikovou situaci může
způsobit i teroristický čin nebo vyhrožování bombovým útokem.
V tunelu' v dopravním prostoru před tunelem nebo v dalšíchobjektech souvisejících
s provozováním tunelu můžedojít k následujícím režimůma stavům provozu:

Standardní stav.
Zvláštnísta*
Mimořádný stav.
Jednotlivé stavy jsou definovány v kapitole ,,Základni pojmy a jejich výklad" a podrobněji
vysvětleny v kap. I.
V dalšímtextu jsou podrobněji uvedeny příklady zvláštních a mimořádných stavů, které se
dělí dle místa vzniku (v tunelu/mimo tunel) a dle technologií, které tyto problémy způsobují.
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Jedná Se tedy o stav, kdy pracuje dopravní či technologický systém v jiném režimu, než je
,'Standardní stav" ' Základní dělení těchto stavů je:

I.
II.

Dopravní excesy v tunelu
Dopravní excesy mimo tunel
III. Technologické excesy v tunelu
Iv. Technologické excesy mimo tunel
v. Teroristické a kriminální činy a vandalismus.

4.4 Charakteristiky zvláštních a mimořádných režimů
Tato kapitola vycházející z mimořádných situací (zastavení vozidla, nehoda, požár apod.)
stanovuje zásady proŤízeni (krizové režimy) v těchto situacích. Jedná se o zásady, které musí
být přiměřeně přizpůsobovány pro konkrétní tunel.

4.4.1 Dopravní excesy v tunelech

(1) Zastavení vozidla. nehoda. ztráta nákladu:

Zastavení vozidla a Ztrdta ndkladu je potencionálním nebezpečím pro účastníky.
]Ýutno neprodleně provést dopravní opatření (omezení rychlosti, aktivace
varujícíchnápisů atd.);
Nehoda je událost s velkou mírou rizlka pro ostatní účastníky.Vysoké riziko
představuje i odstraňování nehody pro účastníkynehody a zasahující složky
IZS. Nutnost okamžitéregulace (aŽ po případnézastavení dopravy) na
vstupech;

Extrémně vysoké riziko vzniká při likvidaci úniku nebe7pečných lcítek (pohonné
hmoty) nebo ztráty nebezpečného nákladu. Nutnost okamžitého zastavení
dopravy na vstupech.

(2) Kongesce v tunelech:
Kongesce většinou nevznikají náhle, a proto je nutné v časovémpředstihu
identifikovat a předvídat nestability dopravy, projevující se jako tzv. Stop &
Go vlny. Nutno regulovat dopravu v širšímokolí tunelu dříve, než se
nestability projeví ve vlastním tunelu, kdejsou zdrojem velkého riz1ka.
(3)

Požár}z v tunelech:

Mají relativně nízkou četnost, ale fatální následky' Reakce systému musí být co
nejrychlejší. Požaduje se dokonalá organizace činností,vtz Provozni řád
a Havarijní karty. Charakteristické jsou následující dopady:

(a) Ztráty na zdravi

(b)

vysokých teplot

a životech osob a zviÍat (důsledek extrémně

a toxických zplodin hoření).
Materiální škody na vozidlech, zaÍízeni a konstrukci tunelu.

(c) Dlouhodobé přerušení provozu vyvolává problémy v
oblasti aje ekologicky a ekonomicky neúnosné.

dopravě v celé

4.4.2 Dopravní excesy mimo tunel
Definování předportálových úseků,z hlediska bezpečnosti' se můželišit od definice hranic
Stavby nebo od správcovství jednotlivých úseků.Velikost úseku, pro který se definují
bezpečnostni zásady je' dána bezpečnostní politikou, kterou zajišťuje silničnísprávní úřad
tunelu. Velikost úseku vycházize zásad:
- V zásadě platí, že délka úseku před portálem integrovaného do managementu
tunelu je minimálně k přístupovým komunukacím (křižovatky, nájezdy...) na
komunikaci' na které tunel leŽí. Tyto komunikace mohou sloužit pro odjetí
vozidel Z prostor tunelu, případně jako nástupní komunikace pro objizdné
trasy ajsou zahrnuty do bezpečnostních opatření.
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Předportálové úseky jsou také nástupními plochami pro jednotky Po a dalšísložky
IZS a jsou příslušně vybaveny: na silnicích a dálnicích v extravilánu u tunelů TA/TB'
viz TP98, by měly být tyto prostory trvale volné a osvětlené a měly by umožnit

přistání vrtulníku. Místo pro přistání vrtulníku má být trvale volné, dostatečně
únosnéa bez dalšíchkonstrukčních prvků. Všechny vyššíkonstrukce v okolí
tunelových portálů, pokud je zde prostor pro přistání vrtulníků,musí být osazeny
výstražnými trvale svítícímičervenými světly.
( l ) Dooravní nehodv. ztráta nákladu
Řešení dopravních excesů je stejné, jako řešení na běžných komunikacích, protože
zde nehrozi účastníkůmprovozu trvalé nebezpečí. V ,,Dopravním a Provozním řádu"
musí být zpracovány vazby excesů na těchto úsecíchna tunelový systém, jako
například uzavŤenínájezdu do tunelu z protisměru v případě požáru před portálem,
pokud to vyžaduje situace a je to nutné i z hlediska příjezdu složek IZS.
(2) Požár
Plati zásady pro vazbu na tunelový řídícísystém uvedené výše.
(3) Kalamitní stavy
Vznikají nezávisle na činnosti subjektů spravujících pozemni komunikace v situaci,
že všemi dostupnými prostředky není možné zajistit bezpečný provoz pro účastníky
silničníhoprovozu. Tyto stavy vznikají pÍevážně na dálnicích a silnicích extravilánu
a řešíse v příslušných řádech.
4.4.3 Technologické excesy v tunelu

Kromě dopravních excesů můžezpůsobovat krizové stavy také technologie.

textu jsou doporučení, kteráje vhodné zahrnout do zvláštních stavů:
(1) Výpadek vzduchotechniky

V

následujícím

S hladinami Co nebo opacity přesahujícími, v libovolném měřícím místě, předem
dané mezni hodnoty, například Co=250 ppm a koeficient [(=[l0-].m'I ] nepÍetržité
po dobu 5 min. V tomto případě se tunel uzavÍe a je možného otevřít ažpo dosaŽení

hodnoty 25vo z uvedených mezních hodnot.
Pokud hladiny nedosahují výše uvedených hodnot a došlo k poruše nebo odstavení
jednotlivých ventilátorů, j e možnétunel provozovat Ve zvláštním režimu s omezením
rychlosti a s aktivací příslušných bezpečnostnich zaÍizení a systémů.
(2) Výpadek hlavní osvětlovací soustavy
Přechod na náhradní osvětlení se musí uskutečnit nejpozději do deseti sekund. Pokud

při náhradním osvětlení dojde ke změně světelných podmínek v akomodačním

pásmu, realizuje se okamŽitě varování (informační displej, rozhlasové vysílání)
a omezení rychlosti (značka B20a)' Rychlost musí být omezena i před tunelem' aby
řidič nevjížděl nepřiměřenou rychlostí do ,,černédiry". Pokud není možno rychlost

před tunelem omezit, například pomocí proměnných dopravních značek nebo
přenosného dopravního značeni, a došlo ke změně osvětlení v akomodačnímpásmu,
je nutné jejuzavÍit. V případě funkčnosti dopravních a bezpečnostnichzaÍízenínení
doba provozu omezena.
(3) Výpadek nouzového osvětlení

14)

S opravou nouzového osvětlení se musí začit v co nejkratšímmožnémtermínu
(maximálně do tří hodin od výpadku). Dispečer má po dobu výpadku a následné
opravy zvýšenou pohotovost a dle bezpečnostnídokumentace můžeaktivovat
varovná a bezpečnostni zaÍizeni.
Výpadek nouzového osvětlení při provozu náhradního osvětlení
Tento rizikový StaV je nutné řešit nejpozději do 30 minut od zastavení provozu
v tunelu.
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(5) Výpadek (ovládání) dopravního značení

V

obou nížeuvedených případech je nutné rozlišovat mezi výpadkem systému
značek nebo světelných signálů (nesvítí)a mezi výpadkem ovládání (značky
a signályjsou aktivní, alenelze je ovládat).
Pro všechny světelné značlq typu A (ýstražné) a B (zdkazové) platí ruisledující pravidla:
Pokud jsou v píměřenévzdálenosti před tunelem svislé statické dopravní značky stejného

význarnunení nutné provádět omezování doprai,y. Pokud jsou ve vzdá]enosti větší než 500
m před por1álem, je nezbytné neprodleně umístit před portál tunelu značl<y přenosné.
Speciální případ je oboustranně provozovaný tunelkategorie TA, u kterého je nutné najít,
v rámci bezpečnostní politiky' taková opaření, aby nebyla ohrožena bezpečnost. V tomto

lzavÍit
V případě poruchy prosvětlených nebo nasvícených retroreflexních značek je nutné

případě však bude nutné, s velkou pravděpodobností, tunel

zjednat co nejrychleji nápravu, ovšem s přihlédnutím k intenzitě dopravy.
Světelné signóly tříbarevnéSoustavy a světelné signtíly pro jízdu v pruzích:
Pro světelné signiíly plaí obdobná pravidlajako pro prosvětlené nebo nasvícené značky se
zvýšenou pohotovostí ďspečerďoperátora. V případě nutnosti použitísignálů v době jejich
nefunkčnosti se musí nahraďt přenosným dopravním značernm.
Pokud se jedná o současný výpadek celé soustavy signálů tříbarevné Soustavy
(světelná návěstidla) a ne o jednotlivé zařizeni je poskytnut prostor pro opravu po
dobu 3 hodin za zvýšené pohotovosti dispečerďoperátora.
(6) Výpadek řídícíhosystému

Výpadek řídícíhosystému spojený s výpadkem řizeni celé technologie, ale při
funkčnosti zaÍizeni EPS, CCTV dohledu, telefonního spojení a SoS skříní: je
poskytnuta doba do 6 hodin na opravu zazvýšenépohotovosti dispečera, pokud lze
zapnout požárni ventilaci náhradním způsobem, například z mista. Pokud nelze
žádnýmzpůsobem ventilaci sepnout je nutné tunel odstavit zprovozl. Předpokladem
jsou hodnoty koncentrací' těsně před výpadkem, v rozsahu do 757o maximálních

koncentrací a b ezcltybná činno st náhradního o s větlení.
Výpadek řídícíhosystému spojený s výpadkem EPS, CCTV telefonního spojení
a SoS skříní: tunel je nutné okamžiÍélzavřit s využitím přenosného dopravního
značeni a mechanických zábran. Postup je dán v bezpečnostnídokumentaci.
Výpadek vizualizace při činnosti řizení Íechnologie nižšímiúrovněmi Ťizeni a pÍi
činnosti bezpečnostnichzaÍizení a systémů:jeposkytnuta doba 60 min. na opravu Za
zvýšenépohotovosti dispečera, pokud lze zapnout požární ventilaci náhradním
způsobem, například z místa. Pokud nelze žádným způsobem ventilaci sepnout, je
nutné tunel odstavit Z pÍovozu.
Výpadek Íizeni (výpadek můžebýt dán i komunikační trasou) na nadřazené centrále
v úrovni GA/GT (kap. 10.3 TP98). Bezpečnostnídokumentace V tomto případě
rozlišuje, dle stupně automatické regulace ventilace a osvětlení a dle bezpečnostní
kategorie tunelu stavy, kdy je nutné okamžitě obsadit dispečery/operáÍory lokální
velín (většinou tunely TA/TB) a Stavy, kdy tunelová technologie můŽe po jistou,
časově omezenou dobu' pracovat bezobslužně' Existuje zde však vysoká mira riztka.
(7) Výpadek EPS v tunelu (liniový hlásič)
Při výpadku EPS je možnétunel provozovat po dobu 3 hodin s tim, že dispečer má
zvýšenou pohotovost a pro identifikaci požáru vylživá měření opacity a CCTV
dohledu.

CCTV kamer a SoS skříní
Pokud jsou, při výpadku CCTV kamer, v činnosti ostatní bezpečnostni zaÍizeni
a systémy (EPS' SoS ...) má dispečer/operátor zvýšenou pohotovost, až do doby
odstranění závady (nejdéle do 24 hodin).

(8) Výpadek
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Pokud jsou, při výpadku

(EPS' CCTV

SoS slďíní, v činnosti ostahí bezpečnostrrí zařizeni a

systémy
(nejdéle
závady
pohotovost,
odstrarrění
až
do
doby
...) má ďspečer zvýšenou

do 24 hodin).
(9) Výpadek spojovacích a dorozumívacích zařízení včetně systému pro ZS
Pokudjsou, při lypadku Íěchto zafrzení' v činnosti ostatrií bezpečnostní zaÍizerlt a systémy
(EPS, CCTV, SoS ...) má dispečer zvýšenou pohotovost, až do doby odstranění závady.
Zfuoveřt je dispečer povinen hlásit tento stav na operačnístřediska složek ZS.

(l0) Celkový Wpadek napájení
Tunely jsou napájeny ze dvou nezávislých zdrojů (uzlů), viz TP98. Při zpracování
bezpečnostnídokumentace je nutné rozlišovat krátkodobý r,ypadek napájení (do cca 5
min) a ďouhodobé výpadky. Dále je nuÍrérozlišovat vlivy lypadkď na jednotlivá
zařizení,neboť některázařizeni mají zdroje nepřerušovaného napájení (řídicísystém,

EPS ...). \ětšinou jsou však mimo činnost koncová zaÍizenl (ventilátory, dopravní značky,
kamery apod.), a proto je nutné ptovoz, v závislosti na kategorii tunelu, při celkovém
výpadlc'r napáj ení zastavit.
Výpadeknapdjení do ]5 min:
Při činnosti fidicího systému, EPS a náhradního osvětlení je možnétunely provozovat při
zýšenépohotovosti dispečerďop erátora.
Výpadek napójení nad ] 5 min:
Po této době, a pokud není v provozu vzduchotechnika' dopravní značeni, a dalšíkoncová
zaÍizeru je nutné zastavit dopralu v tr.rnelu.
4.4.4 Technologické excesy mimo tunel
(I) Dopravnl zaŤizeru
Nebezpečnou situací mimo tunel je

i výpadek dopravních zafrzeni, jako jsou proměnné
informačnítabule a proměnné značlq a dále i ř1zerlt dopraqz na vjezdu (světelná
návěstidla). Pro szto všechny možnéstavy je nutné stanovit opatření v bezpečnostní

dokumentaci. V těchto případech je podstaÍré to, zda stále funguje světelná signďizace na
Vstupu do tunelu, která umožníbezpečně zastavit dopraw.
Speciálně je nuÍréZptacovat případ výpadku zaÍizeri pro měření výšky vozidel, které je
povinně instďováno u tunelů kategorie TA/TB. V tomto případě se nedoporučuje tunel
uzav'lrat, ale je nutné zajistit neprodleně opravu.
Výpadek CCTV doh1edu není důvodem pro mimořádná opatření, ale je nezbyÍré
neprodleně zajistit opraw.

Požár a iiné mimořádné události v technologických prostorách v tunelu nebo
v souvisejícíchbudovách: bezpečnostní dokumentace zohledňuje tyto mimořádné situace,

kteró se mohou promítnout v následném v.ýpadku technologie nebo kouř a požár přímo
ohrožuje účastníkflprovozu a personál.

kriminální činy a vandďismus
Mezi typické teroristické činy patří skutky, které maji za cíl způsobit ztráty na životech,
vyvolat paniku a znehodnotit či poškodit tunelovou stavbu, případně jiným způsobem vyřadit
tunel z provozu.
4.4.5 Teroristické a

Kriminální činy bezprostředně ohrožujíbezpečnost a plynulost provozu v tunelu. Patří sem
ik'rádeže či situace' kdy byly u nasávacích otvorů do tunelu zapáleny pneumatiky, které svým

7Revizní práce spojené s vypínáním elektrické energle se provádí při níZkých intenzitách dopraly {nol-, víkend .'.) dlť Řádu prohlídek,
kontrol, údržby a oprav.
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kouřem přímo ohrozily účastníkyprovozu V tunelu. Stejně tak je nutné uvažovat nepovolené
blokády tunelu nebo úmyslné poškozeni zaÍizeni ve větším rozsahu.

Vandalismus - jedná se o úmyslnépoškození jednotlivých zaÍizeni, které se řešív souladu se
zákony o poškozováni cizich věcí. Poškozená zaÍízeníohrožujícíbezpečnost v tunelu (SoS
telefony' značeni únikových azáchranných cest, apod')je nutné uvést nejpozději do 24hodin
do řádného stavu. Ostatní prohřešky (prokopnuté obklady, nástřik sprejem, apod') se řešípři
běžnéúdržbé.
Na tyto a dalšíscénáře je nutné zpÍacovat přesné popisy a návody na jejich řešení v rámci
bezpečnostní poIitiky.
4.

5 orga nizačni zaj išťováníbezp ečnostnípolitiky

Ucelená bezpečnostní politika je proces, za jehož realizact a trvalé plnění zodpovídá řada
subjektů a jednotlivců majících V tomto procesu jasné místo s danými zodpovědnostmi
a pravomocemi.

Silničnísprávní úřad

Za zpracování a organizačni zajištěníbezpečnostnípolitiky odpovídá příslušný silniční
správní úřad. Silničnísprávní úřad8 má pravomoc povolit provoz tunelu, pozastavit provoz
tunelu a určit podmínky, kdy můžebýt provoz opět obnoven.

Příslušným silničnímsprávním úřadem je:
- MiniSterstvo dopravy pro dálnice a rychlostní komunikace;
- silničnísprávní úřady krajů pro silnice I. až III. třídy;
- silničnísprávní úřady obcí pro místníkomunikace, na nichž se tunel
nacbázi.
Zákon č. 80/2006 Sb., $12a definuje dalšíorgány zodpovědné zapÍovoz tunelu:
Správce tunelu
Správce tunelu odpovídá za správu tunelu a dále z hlediska bezpečnosti pro silničnísprávní
úřad:

a) sestavuje bezpečnostní dokumentaci a průběžněv ní zaznamenává zmény údajů;
b) zodpovídá za bezprostřední záznam mimořádné události do standardizovaných
elektronických dotazníků a jejich uloženído centrálni databáze v Národním
dopravně-informačním centru (NDIC) ;
c) zpracovávázprávl o vyhodnocení mimořádné události, ke které došlo v tunelu;
d) zavádi a kontroluje opatření ke sníženírizlka;'
e) podílíSe na organizaci taktických a prověřovacích cvičenísložek IZS, přip.
jednotek Po a na jejich odborné přípravě.

Bezprostředni záznam o mimořádné události je zaznamenán v nejkratšímmožném čase po
v elektronickém dotazníku, dle vzoru v obr. 5 a je
automaticky uložen i v databázi NDIC.

vzniku a vyřešení této události

Zptávu o vyhodnocení mimořádné události a přijatých opatřeních zašle do 30 dní po vzniku
události na NDIC' které ji dále poskytne Ministerstvu dopravy, příslušnémusprávnímu úřadu,

8Podle

$ l 2a odst. 3 zákona č' l 3/l 997 Sb'' o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. a podle čl. I1 zákona č. 80/2006 Sb.'
se mění ziíkon č. l3ll997Sb', o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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pověřené osobě a základnim složkám IZS zičastněným na řešení mimořádné události'
Sumarizované a vyhodnocené údýe zasilá Ministerstvo dopravy každédva roky Evropské
komisi.
Zpráva o vyhodnocení mimořádné události obsahuje minimálně následující body:
a. popis

události (datum' čas, místo, průběh, příčina,následek);

b. popis činnosti zaměstnanců obsluhy správce tunelu, složek IZS a distributora

elektrické energie;
c. úloha a účinnostbezpečnostnich zařizení a opatření;
d. odstraňování následků:
e. vyhodnocení příčin;
f . pÍ|jatá opatření;
g. obnovení provozu (datum' čas);
h. zpracovatel (datum, podpis);

Elektronická forma záznamŮ o mimořádných událostech ze všech tunelů je ukládána
v zálohovaném centrálním datovém úložištiv NDIC minimálně po dobu 20let.
Pověřená osoba
(1) Pověřená osoba, nazývaná někdyjako ,,bezpečnostnítechnik tunelu":
a) zajišťuje koordinaci opatření k zajištění bezpečného provozu tunelu se složkami IZS
a podílíse na přípravě provozních plánů;
b) účastníse plánování, provádění a vyhodnocování činnostív případech

mimořádných událostí;

c) podílíSe na Vypracování bezpečnostní dokumentace a určenístavebních opatření,
technického vybavení a podmínek provozování tunelů;
d) spolupracuje se složkami IZS při přípravě a organizaci taktických a prověřovacích

cvičeníprováděných v pravidelných nejvýše čtyřletých intervalech;
e) účastníse hodnoceni každévýznamné mimořádné události;

(2) Pověření k výkonu činnostípodle výše uvedeného odstavce vydává příslušnýsilniční
správní úřad fyzické osobě, která:
a) má tři roky praxe v oboru dopravních staveb a má ukončenévysokoškolské vzdělání

ziskané absolvováním bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního
programu v oblasti technických věd a technologiíg, nebo
b) má pět let praxe v oboru dopravních staveb a má ukončenévyššíodborné vzděláni
v oboru vzděIáni skupiny 36 Stavebnictvi, geodézie a kartografie nebo 23 Strojírenství
a strojírenská výroba, nebo
c) má sedm let praxe v oboru dopravních staveb a ziskaIa střední vzdé7áni s maturitní
zkouškou v odpovídajícíchskupinách oborů vzdělání10.

(3) Splnění podmínek podle odstavce 2 se nevyžaduje u osoby, která na il,zemí České
republiky hodlá dočasně nebo příležitostně vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1 a splňuje

9Zákoně. l l1l1998 Sb. o vysokých školách
|0

a o

změně a doplnění dalšíchzákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 56112004 Sb', o předškolním' základním, středním, vyššímodborném ajiném vzdělávríní (školský zákon)' ve znění pozdějších předpisů'

61

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Provoz, správa a údžba tunelů

kvalifikačnípožadavky Stanovené jiným členským státem Evropské unie k výkonu činnosti
podle odstavce

1.

Hasičský záchranný sbor kraje
organizuje instruktáže a školenív oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek IZS
zaméÍenéna jejich vzájemnou součinnost. Zajišťujepřípravu na mimořádné události,
provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. V uvedeném smyslu
zabezpečuje provedení taktických nebo prověřovacích cvičení.
Taktické cvičeníse provádí za účelempřípravy složek IZS a orgánů podílejícíchse na
provedení a koordinaci zácbranných a likvidačníchprací při mimořádné události. Konání
taktického cvičeníse předem projedná se zúčastněnými složkami a orgány.
Prověřovací cvičeníse provádí za účelemověření přípravy složek IZS k provádění
záchranných a likvidačníchprací. Součástí cvičenímůžebýt i vyhlášení cvičnéhopoplachu
pro složky IZS.
4.5.L organizačnízajištěníuvedení tunelu do provozu a školení obsluh
Pro zajištění odpovídajícíbezpečnosti při uvádění tunelu do provozuje požadováno, aby při
dokončováni montáži technologických zaÍizenípůsobila pověřená osoba s cílem co
nejlepšího seznámení se s dokončovanou stavbou. Tato praktická průprava zajisti primární
znalosti pro provozování tunelu.
Před začátkem zkušebního provozu proběhne školenídispečerůi operátorů ačástz nich (cca
507o) ztstává působit na dispečinku.
Vzhledem ke specifickému charakteru činnosti dispečerů/operátorů mají školení mimořádný
význam a musí být pravidelně opakována. Celý proces se řídí dle dokumentu
obsluh
''Školení
tunelů - Metodický pokyn"l], který dělí školenídle následující tabulky:

Kód

Název

Termínv, opakování

PPI

Zák'ladnikwz

Po pňjetí dispečerďopelátora

PP2

Mimořádné školenj

Po závažné mimořádné události' resp. po zjištění neznalostí
při prověrce bezpečnosti, dále se koná při zásadních
změnách technologie či organ1zace provozu

PP3

Pravirle]né školení

Alespoň jedenkrát ročně pro memorování a ověřování
7n2]ostí

PP4

Distančníkurz

Po cca 4 měsících fomou eleamingu

PP5

Cvičení' praktický trenink

Dle plánu bezpečnostních cvičení,při odstávkách tunelu.
řízená diskuse po 6 měsících

PP6

Exkurze

Cca za

PP1

Trenaž.ét

Cca l výcviková hodina měsíčně nebo 3 hodiny

2'1

měsíců

čtvrtletně

V

metodickém pokynu je systém výuky obsluh

i

případné odborné přípravy složek IZS

podrobně vysvětlen' lit. [11].
PÍedzačátkem zkušebního provozuje třeba provést taktické cvičenísložek ITS.

''Projekt SAFETUN, ZpÍacovatel Eltodo EG, Fakulta dopravní ČvUT, FBT vŠB
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4.6 Základní dokumenty bezpečnostní politiky
Dokumenty zpracovávané v souvislosti s bezpečnostnípolitikou lze rozdélit na provozní
dokumentaci a na bezpečnostní dokumentaci (součástí provozní dokumentace je
i bezpečnostní dokumentace), k niž patÍi i dokumenty sloužícík vyhodnocování a následné
analýze zvláštních a mimořádných stavů.
Členěnídokumentace související s bezpečnostív tunelu vycházi z lit' [9]. V následující
tabulce je uveden stručný přehled, který je podrobněji rozepsán v následujících kapitolách.
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Tab' ]5: Dokumentace souvisejícís bezpečnostnípolitikou tunelu * přehled

"Podrobnější výčet TKP-D Kap. 7, Příl. 5
I3Podrobnější výčet TKP-D Kap. 7' Pří1.5
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4.ó.1 Provozní dokumentace

Dokumenty zajišťujícíčinnost dispečinku při standardním, zvláštním a mimořádném stavu

jsou detailně popsány v kap. 1 těchto technických podmínek. Zák|adní dokumenty
,,Dopravní řád" a Provozní Íád" a,,Havarijní karty" popisují všechny možnéstavy
a kombinace, které mohou v tunelu nastat
situace řešit.

a

jsou návodem pro dispečery/operátory jak tyto

Pokud se v průběhu provozu vyskytnou Stavy nepopsané v příslušnédokumentaci, je tato
neprodleně dopracována.
4.6.2 Bezpečnostní dokumentace

Požadavky na bezpečnostnídokumentaci jsou popsány v TKP-D kap.7 příloha 5, lit.[9],
V Nv 264/2009 Sb. V dalšímtextu jsou vybrané požadavky na bezpečnostní dokumentaci
dá7e rozpracovány.
4.6.2'1 Plón protiriz'ikových opatření a Zdz.nam mintořddných událostí

V dalšímtextu jsou vysvětleny detailněji požadavky na ,,Plán protirizikových opatření"
a ,,Záznam mimořádných událostí", tedy dokumentaci, která je zpracovává' pokud je tunel
V

provozu' neboť dokumenty nejsou komentovány v jiných předpisech.

Plán protirizikových opatření
,,Plán protirizikových opatření" je základnim Strategickým dokumentem správce tunelu

a musí být zpracován při uvedení tunelu do provozu. Jedná se o sledovaný dokument, který
nemá předem danou strukturu, ale stanovuje taktické kroky a Strategické záméry pro udržení

rizik v tunelu na přijatelné míře. Plán vychází z analýz provedených v rámci projektové
dokumentace.

Plán dokumentuje postupy, které jsou použity pro zaznamenáváni, vyhodnocování
a přijímání opatření pro kontrolu rizik během provozování tunelu. Dále vymezuje

zodpovědnosti a organizačni vazby pro zajištěni rizných rizikových oblastí, např. v členění
na stavební, technologickou a dopravní část. Popisuje, jak budou realizovány akce popsané
v řádech zvláštního, mimořádného a havarijního provozu a jakým způsobem je zajištěno
jejich efektivní vykonávání, a to včetně krytí nákladů spojených s bezpečnostní politikou.
Stanovuje časovéplány pro revizi operativních i strategických dokumentů.
Dokument se zabývá a předepisuje i organizačníopatření: jak je organizováno školení
a tréninky, jakým způsobem bude zajišťováno, zodpovědnosti apod.
Dokument dále popisuje způsob předávání zpráv o mimořádných událostech, včetně zpráv o
haváriích orgánům státni zprávy, složkám IZS a veřejnosti a celkový způsob komunikace
s okolím.

Záznam mimořádných událostí

Povinností každóho členskéhostátu

EU vyplývajícíZe

směrnice z004l54lBs ie

zaznamenávat a analyzovat veškeré mimořádné události, které se v tunelu vyskytnou. Pro
tyto účelyjsou veškeréobsluhované tunelové dispečinky vybaveny elektronickým systémem

pro unifikovaný záznam mimořádných událostí. Povinností správce tunelu je zabezpečit
záznamkaždé události, povinností pověřené osoby je tuto činnost kontrolovat. Elektronické
formuláře jsou ukládány v centrálním úložištidat v Národním dopravně-informačním centru.
Dispečeřiioperátoři zaznamenáyají událost do jednotného formuláře, jehož vzor je na obr. 5.

Dispečeři/operátoři jsou pravidelně školeni o způsobu
mimořádné události.
10

a

nutnosti zpracování každé
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Pťt záznamu mimořádné události dbá dispečerloperátot na záznam všech relevantních
informací. Formuliář obsahuje následující hlavní kolonky, které je nutné vyplnit.
a) datum;

b) čas vzniku události;
c) čas ukončení události;
e) způsob identifikace události;

f; umístění detekčního zaÍizeni, technologie detekce mimořádné události;
g) vnějšíokolnosti při vzniku mimořádné události;
h) pruběh řešení události (uzavření tunelu, doba uzavření, apod.);

i) doby příjezdu složek IZS atd;
Kromě toho je důležitépečlivě vyplnit pole pro podrobnějšípopis události, které pomáhá
lepšímu následnému vyhodnocení.
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obr. 5: Příkladformuldřela pro zdznam mimořddné uddlosti (formuldře jsou pravidelně
revidovóny pro Zajištění jejich aktudlnosti)
4.6.3

Anďytické dokumenty

Mimořádná událost zaznamenan:Lá dispečerem/operátorem do výše uvedeného formuláře slouží
jako podklad pro dokument,,Zprávao vyhodnocení mimořádné události" zpracovar]ý do 30 dnů
po každémimořádné události, ZaslaÍlý na NDIC a jeho cestou na příslušnéorgány.

Zkušenosti Zptovozování a výše uvedená vyhodnoceníjsou základem pro následnou analýzn
v rámci bezpečnostní politiky' Zazpracování této analýzy je zodpovědný správce tunelu. Pro tyto
účelykaždoročně ZpÍacovává zálr<Laďni dokument ,,Zpráva o hodnoceni izikové analýzy

la

Fomuláře jsou zpracovány v rámci prcjektu SAFETUN- V roce

2(X)9

jsou na všrch tmelech uvedeny do praktického provoru.
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V tunelu... Za rok ...". V dokumentu je vyhodnocena aktuální riz1ková analýza, plnění
předešlých opatření, záznamy o školenía cvičení'dále přehled mimořádných událostí, jejich
komentování a hodnocení. Součástí dokumentu je i návrh opatření na minimalizaci rizik
v následujícím roce.
Kromě toho je nezbyÍným předávaným podkladem i dopravní analýza udávající intenzity
dopravy v tunelu v minimálním členěnína denní intenzity (DTV Daily Traffic Volumes)
v jednotlivých měsícícha v jednotlivých jízdnich pásech. Podrobnější dopravní modely jsou
žádoucí.Dalšímnezbytným údajem je procentní složenídopravního proudu v minimálním
členěnína osobní vozidla, nákladní vozidla, autobusy a nákladní vozidIa s nebezpečným
nákladem ( pro přepravu nebezpečných věcí).

Výše uvedená zpráva je zptacována pro každý tunel delšínež 300 m do 31. ledna
následujícího roku ve formě přehledných tabulek a komentářů k nim a je podepsána
zodpovědným pracovníkem správce tunelu a pověřenou osobou.

Yyhtdno**xí mirxořůdnýck ndábrrí v turrel*eh

př€*l*d

xu

'*

r.*

2{x}3

obr: 6: Příklad pro vyhodnocclvdní dle kategorie mimořtidných udólostí v členění
poj

e

dnotlivý ch mě s ících

Dokument je uložen v historickém archívu (kap. II) u správce tunelu, kde je trvale k dispozici
pro potřeby Ministerstva dopravy, krajských, okresních nebo městských správních úřadů, do
jejichž působnosti lokalita tunelu přísluší.originál je v termínu zaslán na silničnísprávní
úřad a Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací.

4.7 Závér
Kapitola stanovuje požadavky na proces bezpečnostni analýzy tunelů pozemních
komunikací. Jedná se o trvalý proces po celou dobu provozováni tunelu. Stanovuje
minimální požadavky na jednotlivé aktéry procesu.
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5.

opatření při omezení dopravy v tunelech
uzavírkách.

a

jejich

Tunel na komunikacije velmi specifické místo, kde se musí nadstandardně dbát o bezpečnost
a plynulost provozu j1ž za normálních okolností. Zvláštni řešení vyžaduje omezení dopravy,
například z důvodůservisu nebo v případě odstaveného vozidla. Z téchto důvodůje nutné
přistupovat velmi obezřetně a svědomitě k omezení dopravy alzavirkám v tunelech a k jejich
označováni.

U tunelů je třeba rozlišovat rozdil mezi plánovaným a okamžitým omezením dopravy, případně
uzavřením tunelu. Součástíprovozní dokumentace ,,Dopravní řád" by měla být schválená DIo
příslušnými správními orgány a PČR pro omezení dopravy nebo uzavírky tunelu a případně
i s navrženými objízdnými trasami. DIo je nutno hlásit příslušnémusilničnímu správnímu
úřadu.

Pokud se jedná o okamžitéomezeni dopravy nebo uzavření tunelu, tj. při řešení mimořádné
události, hrozí-li nebezpečíz prodlení' je možnétato schválená DIo v provozní dokumentaci
pouŽitbez předchozího schválení omezení dopravy nebo uzavření tunelu příslušnými orgány.
Pokud se jedná o plánované omezení dopravy nebo uzavření tunelu, pak správce tunelu připraví
žádost a příslušná DIo obsahujícípřípadně i objízdnó trasy. Teprve po schváleni záméru všemi
příslušnýmiorgány můžesprávce tunelu tato omezení dopravy nebo uzavírky v dohodnutých
termínech realizovat.

U městských tunelů v některých případech DIo, kdy části ovlivněných komunikací patří pod
více správních orgánů, musí správce žádat o souhlas všechny tyto SpráVní orgány.
Po závažné mimořádné události, kdy nelze po ukončenímimořádné události opět tunel otevřít
pro provoz dopravy, musí správce tunelu bezprostředně informovat příslušnésprávní orgány
o vzniklé situaci, o přijatých opatřeních a o době kdy bude tunel uzavřen. Vzniklou dopravní
situaci včetně navazujících opatření řešísprávce tunelu s příslušným správním orgánem, PČR
apod.

Následující doporučenímusí být, dle specifiky tunelu, zaptacována do příslušných dokumentů
l a2.

uvedených vkap.

5.1 omezení dopravy
K omezování dopravy v tunelu můžedocházetzmnoha příčin.omezováním dopravy rozumíme
jakékoliv zasahování do průjezdního prostoru tunelu, ať jsou již v těchto prostorech lidé nebo
zaÍízeni. Toto omezení nemusí mít trvalý ráz, mťlžese jednat například i o pouhé vyjetí vozidla
z pomocných prostor v tunelu.
V této kapitole se tedy nejedná pouze o situace, kdy je nutné zastavit dopravu v tunelu, ale kdy
docházi i k omezení dopravy Zaprovozu. Jedná se tedy o zvláštní stavy.
Kromě zvláštních stavů vyvolaných dopravou (např. odstavení vozidla) nebo technologií (např.

uvolnění značky nad jízdnímpruhem) se jedná o servisní práce krátkodobějšího charakteru
(např. čištěníSvítidel a kamer, inspekce ventilátorů apod.) nebo o náročnějšízásahy (např. oprava
vozovky, vodorovného dopravního značení,poškozených stěn, čištěníkanalizace a drenáži
apod.).

Vzhledem k nutnosti zajistit bezpečnost a plynulost provozu na komunikaci v tunelu i při
omezení dopravy, musí být doplněno stávající dopravní značeni přechodným značenim. Je nutné
uvažovat s tím, že instalace dopravního značeni na dobu přechodného omezení dopravy v tunelu
a práce ostatních profesí v tunelu s sebou přináší zvýšenériziko jak pro řidiče' tak
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pro pracovníky v tunelu. Míra nebezpeči pro činnosti v tunelu se mění v závislosti na
dopravním uspořádání tunelu. V zásadě plati,že pokudjsou v tunelu připojení, průplety či
odbočování, je nutné ZpracovaÍ a odsouhlasit speciální přechodné značeni pro práci v těchto
úsecích. Přesto nelze těmto situacím Zabránit a je tedy nutné mít připraveny příslušné
scénáře.

Z hlediska umístění tunelu

a typu komunikace, na které se nacházi, dělíme tunely na:

- městské

- silniční
- dálniční

Tunely městské jsou umístěny na komunikacích v intravilánu a vyznačují se zejména
vysokými intenzitami vozidel s výraznými špičkovými hodnotami během dne a maximální
rychlostí zpravidla do 70 km/h. V dopravním proudu je výrazné nižšízastoupení nákladních
vozidel než v ostatních tunelech' V navazujících úsecích komunikace Se mohou nalézat
světelně Íizenékřižovatky, které ovlivňují dopravu v tunelu, & Y okolí existuje více
alternativních tras. Tyto tunely se doporučlje uzavírat v nočníchhodinách, kdy výrazně
klesá intenzita dopravy.

V silničníchtunelech,

které jsou umístěny v extravilánu na silnicích nižšíchtÍid než dálnice

a rychlostní silnice, jsou obvykle intenzity menšía méně náchylné k výrazným rozdílům
během dne' Dálničnítunely jsou umístěnéna dálnicích a rychlostních silnicích. obvykle je
v nich povolena maximální rychlost 80 km/h (popřípadě vyšší)a rozdily intenzit dopravy
během dne jsou také menší než u tunelů městských. V dopravním proudu pak bývá výtazné
vyššípodíl nákladních vozidel (zvláště v noci) a objizdných tras je k dispozici daleko méně
a v menšíkvalitě než u tunelů městských' Z téchto důvodůse tedy doporučuje uzavitat
silničnía dálničnítunely ve dne, aby velké množstvínákladních vozidel nepůsobilo takové
dopravní komplikace.

5.2 Přechodné dopravní značení
Povinností každéhosprávce tunelu je, aby měl stále k dispozici nutné prostředky k uzavření
tunelu resp. k lzavřeni části tunelu. Toto můžebýt zaiištěno buď vlastním skladem těchto
prostředků, nebo smlouvou S organizací schopnou dodat v případě potřeby zaÍizeniv určitém
čase. Za kvalitu a rychlost odpovídá správce.

Je vhodné, aby všechny práce (údržby,opravy.'. ) vykonávané operativním pohyblivým
pracovním místem nebo vyžadujícípouze krátký časový úsek (hodiny), byly prováděny
společně s dalšímipracemi, kvůli kterým se tunel lzavirá.

Užitípřechodného dopravního značeni pro označování pracovních míst se řídídle TP

66.

Tunely' kterých se to týká, musí mít ve zvláštních a mimořádných stavech dopravního

a provozního řádu (kap. 1) program přechodu na kyvadlový provoz.

5.3 Povinnosti správce
Správce tuneluje povinen, v závislosti na dopravním uspořádání tunelu, připravit a projednat
přechodné značenípro případy popsané v kap' 5.I a zaptacovat do zvláštních a mimořádných
stavů dopravního provozního řádu (kap. 1).
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6. Sběr a vyhodnocování dat
Sběr a vyhodnocování dopravních, technologických i bezpečnostních dat z tunelů a jejich
okolí (křižovatky před tunelem) je nutné provádět z důvodu specifičnosti tunelu jako
dopravní stavby. Data sloužínejenom k posuzování tunelové stavby z hlediska splnění
plánovaných dopravních ukazatelů, ale sloužíi jako podklad při dodatečnémzkoumání
a posuzování dopravních nehod či jiných excesů. Proto je povinností správce tunelu
zajistit přiměřenou práci s dopravními, technologickými a bezpečnostními daty. Způsob
požadovanéhozpracování dat provozovatelem tunelu a případná jejich distribuce jiným
subjektům je popsána v této kapitole.

Dopravní data a technologická data jsou ukládána v řídicím systému, bezpečnostní data
v tunelové knize a v NDIC. Pokud není určeno jinak z důvodu kapacity médiísystému
provozní potřeby apod., provádí se jejich uložení obvykle pravidelně kaŽdý měsíc. Data se
uložíjako celé databáze minimálně ve dvou kopiích nejlépe na CD/DVD-ROM.
K zpracování takto stažených dat by mělbýt vytvořen a dodáván software v rámci dodávky
ŘS, ktery by umožňovaljejich bezproblémové přiřazenik zařizení' režimu tunelu apod.
s údaji jednotek pro příslušnéfyzlkáIní/chemické veličiny v čase a místě, povely
dispečera/operátora apod. Po zpracováni tímto SW by formát ukládaných souborů dat měl
umožňovat otevření, dalšízpracováni a zobrazováni pomocí obvykle dostupného
programového vybavení, jako je např. Excel apod.
Ukládání obrazových záznami z dohledových a videodetekčních systémů, které zajišťují
měření dopravních a technologických dat, se provádí podle doporučeníkapitoly A.2.4
v Příloze A.
Dopravní data
Dopravní data jsou veličiny, které sloužík popisu dopravního proudu. Jedná se o intenzitu,
rychlost a kategorizaci vozidel v dopravním proudu.

Z dlouhodobého hlediska se sledují dopravní parametry dopravního proudu (intenziÍa q,

případně rychlost v) a jejich vývoj v čase. Pro tyto potřeby se sbírajía zpracovávaji tzv.
dlouhodobá data (hodinová, denní, měsíční...).Sledují se zpravidla maximální denní
intenzity, průměrné intenziÍy, měsíčnía ročnítrendy. U rychlostí se vyhodnocují 15-ti
minutové, hodinové průměry a jejich průběh v čase.

Tzv. krátkodobá data (sekundová' minutová) jsou využívánaon-line pro přímé Íizení
procesů. Jedná se např. o data pro identifikaci kongescí, nehod atd.

Technologická data
Technologická data jsou v podstatě veškerá ostatní, která se v tunelech měří (kap.6.3)
V těchto TP pro potřeby sběru dat nejsou zmiňovány technologie používanépro měření
dopravních a technologických dat. Je však třeba, aby použitésnímačenebo systémy
použivanépro měření dat vyhodnocovaly požadovaná data s rozumnou chybou a rozlišovací
schopností.
Bezpečnostnídata

Tyto TP určují,jaká dopravní, technologická a bezpečnostní data Se při provozu tunelu mají
vyhodnocovat ajak, ale návrh způsobu zajištění měření a vyhodnocení požadovaných datje

v

kompetenci projektu příslušnéhotunelu. Požadavky provozovatelů na sběr dat jsou
rozdilné pro městské a dálničnítunely, jak je patrno zTab.16.
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Data pro oba typy tunelů nasbíraná prostřednictvím řídicího Systému se nevyhodnocují
trvale. Vyhodnocují se v případech, kdy docházi k mimořádným událostem v tunelu (včetně
časovéhoúseku před a po mimořádné události)' je prováděna údržbaloptava zaÍizenítunelu
nebo celého tunelu (stav před a po ukončení, případně při záběhu) nebo je sledován
provozovatelem tunelu provoz technologické nebo dopravní části tunelu, je prováděn
dopravní průzkum apod. Sledováni provozu můžebýttéžnařízeno nadřizeným orgánem.

6.1 Předávaná data
Správce tunelu má za úkol sbírat a vyhodnocovat dopravní a technologická data' která jsou
uvedena v Tab. 16 a Tab. 17 abezpečnostní data o mimořádných událostech (viz kap.4.5
a 4.6.I)' Část těchto dat pak posílá do NDIC v ostravě. Jedná se o:

.

.

bezpečnostní data
dopravní data
o
o

denní intenzita dopravy
denní skladba dopravního proudu

Y

databázi NDIC jsou shromažďována bezpečnostní a dopravni ďaÍa zasilanájednotlivými
správci tunelů a jsou k dispozici dalšímsubjektům (MD ČR, silničníspráva a další). Z této

databáze se dále odesílajíEU ročnívyhodnocení bezpečnostních dat

o mimořádných

událostech z tunelů delšíchnež 500 m, které jsou součástíevropské silničnísítě.

Zprávu o vyhodnocení mimořádné události, která si vyžádaLa zásah jednotek Po, postoupí
NDIC do 30 dnů od vzniku této mimořádné události také místně příslušnémuHZS kraje.
Tato zpráva se následně stává součástídokumentace o vedení zásahu.

TOK DAT

o

x-+
SPRÁVcE
TUNELU

obr. 7: Schéma roku dat
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6.2

Dopravní data

Dopravní data se ziskávaji z dopravnich detektorů. Detektory sloužík získání informací
o počtu, rychlosti a druhu vozidel (osobní, nákladní,...). Minimálně je nutné sbírat
informace o intenzitách (q)' Standardně se sledují intenzity a rychlosti vozidel (q, v) a dále
kategorie vozidel.
Z hlediska zpracováni dopravních dat rozlišujeme následující kategorie:
- intenzíta q
I. Minimální požadavek
- intenzita q a rychlost vi
II. Standardní požadavek
III. Nadstandardní požadavek (hustý provoz' městský a dlouhý tunel atd.)
- intenzita 4, rychlost vozidel vi, kategorie

podle vybavení
tunelu

0.

denně

denně

denní a noční
intenzity v tunelu,
průběžně 5+i minutové
intenzity tunelu,
ostatní typy intenzity
v případě potřeby

denní a noční
intenzity v tunelu,
průběžně 5-ti minutové
intenzity tunelu,
ostatní typy intenzity
v případě potřeby

v případě potřeby

pokud existuje
v případě potřeby

pokttd zaÍízeni
existuje - v případě
potřeby
denně denní a noční
kategorizace vozidel,
ostatní typy
kategorizace
v případě potřeby

denně denní a noční

kategorizace vozidel,
ostatní typy
kategorizace
v případě potřeby

Tab. 16: Požadavlq na zpracovdní technologiclcých dat pro městské tunely v extraviltinu

Legenda:
v případě potřeby

+

při mimořádných událostech v tunelu (včetně časového úseku před a po mimořádné
události)'
je prováděna údrŽbďoprava (stav před a po ukončení,případně při záběhu, kontrole
funkčnosti apod.),
je sledován provozovatelem tunelu provoz technologické části tunelu (případně
sledování provozu je naÍizeno nadřízeným orgánem),
je prováděn dopravní průzkum
apod.

*)

údaje o rychlosti nejsou generovány systémy pro detekci porušení dopravních předpisů

Podrobnějšípopis zpracování technologic\ých datje uveden v části PřílohaA.
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6.3 Technologická data
Technologická datajsou v podstatě veškerá ostatní data kromě dopravních dat, která se
v tunelech měří. Měří se jas především v prostoru před tunelem' resp. jasoměr je namířen
směrem na tunel a z naméŤenéhodnoty se stanovuje stupeň osvětlení prahového pásma
tunelu. Dále se zaznamenává stupeň větrání v závislosti na měření koncentrací škodlivin
(Co) a opacity v atmosféře tunelu. Zaznamenávají se i příkony osvětlení a vétrání. Mezi
technologická data patří i informace o počasía v každémpřípadě se musí zaznamenávat
a uchovávat hlášení ústředy EPS a verbální komunikace s SoS skříněmi.
Četnost sbíraných technologických dat a způsob jejich zpracováni je zminéna pro jednotlivé

technologie samostatně'
Technologická datajako naměřené hodnoty jsou ukládána v řídicím systému pro jednotlivé
technologie a pokud nenastanou mimořádné události. Při mimořádných událostech se sledují
a zapisují příslušná data, která se pak uchovávají podle uvedených požadavků v Příloze A.

obvykle se technologická data z Íidiciho systému pravidelně stahují 1x měsíčně nebo
bezprostředně po mimořádných událostech v požadovaném intervalu. Vyjímku tvoří video
systémy' kdy interval zálohování obvykle určuje kapacita systému pro záznam'

osvětlení (dle

ano

v případě
potřeby

ano

v případě
potřeby

ano

v případě
potřeby

ano

pokud

elektÍická
požární
signalizace (dle
kap. 4.2.3 v
Příloze A)

ano

v případě
potřeby

ano

v případě
potřeby

záznamy video

ano

ano

v případě
potřeby

ano

ano

v případě
potřeby

ano (pokud

v případě
potřeby

ano

ano (pokud

v případě
potřeby

v případě potřeby

ano

kap. A.2.1 v

Příloze A)

větÍání (dle
kap.

4.2.2 v

Příloze A)

dohledového
systému a

existuje
v případě
potřeby

videodetekčního
systému (dle
kap. 4.2.4 v

Příloze A)

zaznamy
verbální
komunikace

ano

existují)

existují)

(dle kap.A..2.5
v Příloze A)

pocasl

ano

19

v případě potřeby

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Provoz, správa a údžba tunelů

fyzikáIni
vlastnosti
vozovky (dle
kap.4.2.6. v
Pří1oze A

váženi vozidel'
(dle kap. A.2.7
v Příloze A)

ano (pokud

existují)

v případě
potřeby

ano (pokud

existují)

Tab. ]7: Požadavlq na zpracovóní technologiclcych dat pro městské tunely v extravikinu

Legenda:
v případě potřeby

při mimořádných událostech v tunelu (včetně časového úseku před a po mimořádné
události),
je prováděna údržba/oprava (stav před a po ukončení,případně při záběhu, kontrole
funkčnosti apod.),
je sledován provozovatelem tunelu provoz technologické části tunelu (pfipadně
sledování provozu je naÍizeno nadÍizeným orgánem),
apod.

Podrobnější popis ZpIacování technologických datje uveden v části Příloha A.
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PŘÍLoHA A: DoPRAvNÍ A TEcHNoLoGICKÁ nnrn'
Příloha A navazuje svým obsahem na kapitolu 6.

A.1 Dopravní data
A.1.1 Četnost sbíraných dat

Z hlediska četnosti ukládání dat rozlišujeme:
- dlouhodobá data
- kÍátkodobá data.

A.l .1.1 Dlouhodobd data
Časový interval pro ukládání dopravních dat je typicky 5 minut, maximálně však 15 minut.
Tato data jsou převážně určena pro statistické účelya vytváří se z nich denní průběhy
typických dnů, měsíčníhodnoty a trendy vývoje dopravy.
A. 1. ] .2

Krdtkodobá data

Časovýinterval ukládání dopravních dat se lišív závislosti na účelu,pro který jsou data
využivána. Nejkratšíinterval o délce cca Át = 30 s je využiván pro zjišťováni a analýzl nehod
a dopravní situace, při které k nehodě došlo' Interval Át = 60 - 300 sje vhodný pro zjišťování
kongescí a analýzujejich průběhu.
Četnézahranlčnízkušenosti ukazují' že právě krátkodobá data jsou použivána na jedné
straně pro tvorbu dopravních opatření a na druhé straně sloužíjako důkazní materiál při
vyšetřování nehod s vážnými důsledky.
A.1.2 Umístění detektorů
Detektory jsou rozmístěny dle TP98. Detektory se používajipro každý jizdni pruh zvlášť,
takže data jsou sbírána azpracovávají se pro každý jizdni pruh. Měřenáintenzita se v případě
dlouhodobých dat můžesčítatpřes celý profil tunelu. Rychlosti a složenídopravního proudu
jsou zpracovávány zvláštpro každýjízdnípruh' V případě krátkodobých datje nutné ukládat
hodnoty z každéhodetektoru zvlášť.
Při následné analýze řizeni dopravy v tunelech je téžvelmi důležitáinformace o chování
dopravy ve vzdálenosti 500 - 1000 m před portály tunelu. Pokud jsou před portálem umístěny
detektory zaznamenávají se i data z těchto detektorů. Na otevřené komunikaci se jedná
o úsek do vzdálenosti cca 1000 m' pokud je před tunelem křižovatka' je nutné zaznamenávat
minimálně data na rameni vedoucím do tunelu.
Pro snazšíorientaci v situování detektorů se využívajízjednodušená schémata, například dle
kap. Z z pasportu tunelu.
A.1.3 Ukládání dat

Dataz detektorů a senzorů jsou získávánazÍidiciho systému tunelu v digitální podobě. Pro
dlouhodobou statistiku se budou ukládat 5_ti min' intenzity 9sn'in & rychlosti v dopravního
proudu (maximální přípustný interval je 15 min) ze všech detektorů po celý den, celý měsíc
a po měsíci se celá databáze uložíminimálně ve dvou kopiích nejlépe na CD/DVD-ROM.
Tato data využije správce nebo jím pověřená instituce pro analýzy dopravního Systému
tunelu. Výstupy zpracováni a analýz dat se ukládají digitálně i v tištěnépodobě (kap.2)
u správce tunelu.
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K těmto informacím Se ještě uloŽí krátkodobá data. obecně platí, že je vhodné ukládat
i krátkodobá data nad všemi detektory a pro všechny měřené parametry opět v měsíčních

intervalech. Tyto údaje lze použit kdykoli pro detailní analýzy. Pokud by to činilo potiže, je
nutné ukládat alespoň data získaná při nehodě, při kongesci nebo při jiném významném
dopravním excesu a to minimálně I/2 hodiny před a Il2ltodiny po události.

Příklad ukládání zpracovaných dat zjednoho detektoru pro pětiminutový interval a následné
statistické zpracováníje v Tab. 18.

Ttnelnózev - Datum
Číslodetekt oru dle schéma

Čas
5.05
5.10

lrýenzita
(l<5.5 m)

Intenzita
(l>5.5 m)

Pruměrná

32
28

2
3

65
62

Max. rychlost16

rychlost
87
82

Tab. ]B: Příklad zókladního vyhodnocení dat

Dva sloupce s intezitou rozlišené délkou vozidlajsou vhodné pro základní rozlišení osobních
(malých) vozidel a nákladních vozidel + autobusů (velkých vozidel).
Jednotlivé jizdni pruhy v jednom řezu je možno zaznamenávat do jedné tabulky. o to je pak
tabulka širší.Pruhy se rozpoznávají z číseldetektorů.
Čís1odetektoru je možnézakódovat takto: řezjí7dní pruh. Řezy a jízdnípruhy se doporučuje
číslovatod severu kjihu (od západu k východu) Tzn,Že u tunelů vedoucích od severu kjihu
se jizdni pruhy číslujíod západu k východu a řezy od severu k jihu. Naopak u tunelů
vedoucích odzápadl k východu se jízdnípruhy číslujíod severu k jihu ařezy od západu
k východu (obr. 8). U delšíchtunelů s oblouky se číslujeod portálu blížek severu. Při
několika tunelových stavbách za sebou Se tyto z hlediska číslovánířezů a jízdnich pruhů
mohou uvažovat jako jeden dlouhý tunel.
Příklady číslováníjizdnich pruhů aÍezi v tunelech jsou uvedeny na obr. 8.

U videodetekčních systémů,které umožňují jak sběr dopravních dat, tak automatickou
detekci mimořádných událostí, je třeba přizpůsobit interval sběru dat a obrazových informací
kapacitě záznamového média tohoto systému.

16

Maximální rychlost

se ulčuje Z klátkodobých dat
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l.

2"

1.

\i-,:3
\.;.

obr

B: Příklady číslovdníjízdních pruhů a řezů v tunelech

A.|.4 Zpracování dopravních dat

V

dalším textu je popsáno vyhodnoceni, kÍerézajišťuje správce tunelu a které umožní popsat
každý z tunelů z dopravního hlediska pro dny, měsíce i roky.

4.1.4.1 Intenz.ita
Intenzita se zpravidla udává vjednotkách[voz.l A T]. Běžně sejako interval vyhodnocování
pollživá hodina, ale lepšíinformaci o chování dopravy dáva1i 15minutové intervaly.

Vzhledem k rovnici kontinuity, kdy se předpokládá, že stejný počet vozidel do tunelu vjel
a stejný počet i vyjede, je možnéprovádět všechny dalšístatistiky pouze nadjedním Íezem
v tunelu. To neplatí pro tunely s větvením tubusů.
Jako příkladjsou na obr' 9 Vyneseny vyhodnocené hodinové intenzity ve dne.
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obr

9: Příklad průběhu hodinových intenzit

Model typických dnů
Z hlediska statistického je denní model intenzit základem pro dalšíanalýzy. Plati, že
vyhodnocování se provádí pro každý den zvlášť. Vzhledem k tomu, že nočnídata jsou
z hlediska dopravního zatíŽeni téměř bezvýznamná a907o dopravních výkonů se uskutečňuje
od 6:00 do 22:00 hod. je vhodné denní interval dále rozdělit na den a noc.
Dále se doporučuje rozlišovat minimálně osobní (malá) vozidla (délka 1 < 5,5 m) a nákladní
vozidla + autobusy (velká vozidla, délka 1>5,5 m).
Z intenzit kratšíchčasových intervalů jejich sečtenímdostaneme hodinovou intenzitu (obr.
e):

Qr,o=ť Q 6r--,, fvozh]
kde:

- hodinovd intenzita
Q,-^i,, x-minutovó intenzita
Q

noa

(0,5;

1

; 5; ...)

Průměrná denní hodinová intenzita se počítájako střední hodnota hodinových intenzit
v měřeném časovémúseku:

qo, =Izr,,,r"o
kde:

n

-

[vozlh]

počet hodinoých intenzit y měřeném časovémintervalu

(6,00 - 22,00 hod ---- n=16),
Q1ipoa - rychlost i-tého vozidla, k-tého druhu-

Tato hodnota se hodí pro informaci o intenzitě dopravního provozu během dne' Průměrná
nočníintenzita se vypočítáanalogicky z období (23:00 - 5.00 hod.)'
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Dalšímstatistickým údajem, kteqý je nutné vyhodnotit je směrodatná odchylka. Směrodatná
odchylka je údaj' ktery vypovídá o variabilitě dat kolem pruměru avypočitá se podle yzorce

,

n

kde:

Q,

q

=

1Jr#I

{0,_fi,1,,'

- počet hodinových intenzit

-

v měřeném časovémintervalu;

hodinové intenzity;

- průměrnd hodinovó intenzita.

Denní, týdenní, měsíčnía popř. ročníintenzity se získajíopět sečtením(nikoli pruměrů, ale
naměřených hodnot). Z nich se dají dále počítatprůměry a relativní intenzity vztaŽené na
pruměr nebo na referenčníden, týden, měsíc atd- Z těchto dat se dále zjišťujíprocentní
nárůsty, trendy atd.
Pro potřeby pfovozovatele tunelu se vyhodnocují denně denní a nočníintenzity tunelu.

Měsíčnízoracování - mode] měsíce
Pro každý měsíc se provede zpracováni jiŽ předzpracovaných dat intenzit jednotlivých dnů.
Ze stejných dnů v týdnu (pondělí' úterý, středa atd.) se vypočítajípruměrné dny. obvykle
plati, že se lišípondělky, pátky, soboty a neděle a že pro dny úterý, středa a čtvrtek je možné
vypracovat jeden pruměr, nazývaný typický pracovní den.
Příklad výpočtu průměrnéhopondělku za jeden měsíc je v Tab. 19.
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462

46r

7:00

624

630

618

622

624

8:00

75r

760

743

749

75r

9:00

702

71r

697

700

703

10:00

69r

699

685

689

69r

11:00

678

684

673

680

679

I2:00

6s6

663

650

659

657

13:00

669

615

662

665

668

14:00

685

694

690

698

692

15:00

698

709

69r

693

698

16:00

'139

744

736

740

740

17:00

692

70r

687

695

694

18:00

605

612

610

615

611

19:00

581

589

576

582

582

20:00

51.2

510

519

515

5t4

2t:00

467

470

461

475

468

22:0O

423

429

432

425

427

Tab. ]9: Příklad výpočtu typického pondělí v měsíci
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Pruměr V posledním sloupci Se vypočítápodle vzorce:

l*l
aaX -t),0,,,,
nž'
kde:

q,

- průměrncíintenzita

414*

n

[vozhl
v čase L

- Skutečnéhodinové inten7ity v čase x
- počet daných dnů v tydnu (v tomto příkladě

n=4)

V

případě dnů úterý - čtvrtek, které jsou ve většině případůreprezentanty typického
pracovního dne, můžetabulka obsahovat až 15 sloupců se skutečnými hodinovými
intenzitami. V případě, že během měsíce byl státní svátek nebo jiná událost významně
ovlivňujícídopravu, je třeba tento den vyhodnocovat zvlášť. (např. porovnat obdobným
způsobem provoz o Státních svátcích během roku).
Tyto průměrnédny je vhodné vynášet do společnéhografu pro všechny dny v týdnu . Z něho
lze vypozorovat rozdíly mezi jednotlivými dny v týdnu během měsíce (max. intenzlty, čas
max. provozu, popř. rozdiTy mezi státními svátky, rozdíly mezi státním svátkem a pracovním
dnem atd.).
Na obr. 10 jsou vyhodnocené intenzity pro jednotlivé dny během jednoho měsíce Vyneseny

v grafu.
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obr ]0: Příklad Qpiclcých

dnů během měsíce

Ročnízoracováni
Po roce Se Vynesou jednotlivé pruměrné dny v měsíci (např. průměrnépátky za leden až
prosinec) do společného grafu. Tento způsob záznamuje vhodný pro sledování sezónních vlivů
na dopravu. Graf je vhodné doplnit údajem buď o sumě hodinových intenzit nebo o pruměrné
hodinové intenzitě a maximální hodinové intenzitě pro každý pruměrný den.
Veškerá denní, měsíčnía ročnízpracováni se ukládají v digitální podobě a minimálně jednou
ročně se zálohuji na trvanlivé medium.
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A.1.4.2 R)tchlost
Dlouhodobé statistik}z
Pro účelydlouhodobého statistického zpracovávání informací o rychlostech vozidel se
postupuje obdobně jako u intenzit (kap. A.1.4.1). Elementární hodnotou je zde rychlost
skupiny vozidel v měřená v interva]ech ÁT (u intenzit můžebýt Q1-.in, 95'.1n, ...).
Při zpracování je vhodné rozlišovat druhy vozidel a veškerécharakteristiky počítatpro každý
druh vozidel zvlášť (minimálně stejně jako u intenzit, kap.A.1 .4.1). Pokud nejsou k dispozici
údaje o druhu vozidel, musí se počítats chybou ve výsledných hodnotách danou charakterem
dopravního proudu.
Pro účelyvyhodnocování rychlosti se nemusi zptacovávat data ze všech řezů komunikace
(tj. například po 200 m), kde jsou instalovány detektory, ale stačícca tÍi Íezy (začátek,
střed a konec tunelu).
Průměrná rychlost zadaný časový úsek se počitá podle vzorce:

,= *žr,

km/h]

kde:
n
Vi

počet vozidel
rychlost i-tého vozidla

Standardní směrodatná odchylka, která udává variabilitu jednotlivých hodnot kolem průměru
se spočítápodle vzorce:

'=r*) (',- i)'),'
kde:

n |1 y -

počet vozidel,
rychlost i-tého vozidla

aritmeticlcý průměr rychlostí

Do grafů průměrných rychlostí se doporučuje zaznamenávat 5-ti minutové a hodinové
průměry. 5-ti minutové průměry jsou vhodné k dynamické analýze chování dopravního

proudu, například před kongescí atd. Dlouhodobější průměry jsou vhodné ke sledování
týdenních variaci, měsíčnícha ročníchvlivů.
Sledování a zpracování krátkodobých dat
Krátkodobá data se sledují a vyhodnocují zvláště pro případ analýzy nehod a kongescí. Data
se pouze ukládají ajejich následná analýzaje dána charakterem řešeného problému.

V zásadě je lze využit v surové podobě (minutová data nad všemi detektory v tunelu) pro:
analýzu a zlepšeníÍizeni dopravy v tunelu;
ana|ýzu chování dopravy v případě nehody.
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Cestovní rychlost
Cestovní rychlost na určitémúseku se počítáz času potřebného k projetí daného úseku a délky
úseku.
v,",,=

kde:

s
-f

tkm/h]

s - délka úseku (vzdólenost
t - doba projetí úseku.

mezi řezy, délka tunelu),

Průměrná cestovní rychlost vozidel daného druhu se pak vypočítá:
1n

v,k_ccst
(t)k_c
^.=l)u,,,
n ij

kde:

",,

n - počet vozidel;
k - druhvozidel;
v, r - tychlost i-tého vozidla,

Ikm/hl

k-tého druhu.

Průměmá cestovní rychlost v tunelu se můžepočítat,jako průměr rychlostí vozidel daného
druhu na všech detektorech v tunelu (v jednom směru).
A.

1.4.3 Kategorie vozidel

Nákladní automobily osazené většinou dieselovými motory se podílívýznamně na činnosti
ventilace, neboť zakouřenost (opacita - viz. TP 98) má v mnoha tunelech většívliv na činnost
ventilace než produkované oxidy uhlíku. Kromě toho nákladní automobily podstatně ovlivňují
charakteristiky dopravního proudu v tunelu.

Proto je nezbytné, aby kaŽdý tunel pozemních komunikací byl vybaven v každémsměru
alespoň jedním měřicím místem pro měření kategorie vozidel. V případě, že tomu tak není, je
nutné tunel dovybavit příslušným detektorem. Pokud není možnéjinak, připouští se dělení
vozidel na krátká (kratší než 5,5 m) a ostatní.
Vyhodnocení kategorie vozidelse provádí zcela shodně s metodikou popsanou v kap. A.1.4.1
Intenzita (denní, měsíční,roční).
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A.2

Technologická data

A.2.1 Jas

a osvětlení

A.2.1.1 Sběr dat o osvětlení
osvětlení tunelu je velmi specifická záležitost. Cílem osvětlení tunelu je zajistit zrakovou
pohodu řidiče, a to Ve dne i v noci, obdobnou jaká je v okolí tunelu, při respektování
návrhové rychlosti. Je třeba zajistit' aby řidič v1iždějici do tunelu měl dostatek zrakových
informací o pokračování komunikace, o překážkách na VoZoVce apod. (zabránit vzniku
efektu ,,černédíry"). Naopak u výjezdu je třeba zabezpečit, aby řidič nebyl oslněn světlem
za tunelem.

Z těchto důvodůse měří hodnoty jasu v okolí tunelu a z nich se odvozují stupně osvětlení
prahového pásma tunelu, přechodového a výjezdového pásma.
Pro sběr a uchování dat o osvětlení tunelujsou podstatné tyto dvojice dat:
1) Z hlediska nehod a jejich případné následné anaIýzy je třeba zaznamenávat a v případě
nehody déle uchovat informace o jasu v příjezdovém pásmu tunelu
(L26 - jasoměr Sl) av prahovém pásmu (L,;, _ jasoměr 52) ainformace o jasu ve výjezdovém
pásmu (L"") a za tunelem (L,), viz obr. 1 1. U výjezdu není měření bezpodmínečněnutné'
v určitých případech mohou dostatečnou informaci poskytnout hodnoty na vjezdu v opačnóm
směru. V případě nehody je třeba tato data uchovat do konečnéhovyšetření nehody.

Z hlediska

údržbyje třeba uchovávat dvojice hodnot jasu v prahovém pásmu (L,n), popř.
uvnitř tunelu (L'") a stupně osvětlení. V případě nutnosti přepnutí na vyššístupeň (ve většině
případůse děje automaticky) pro stejné hodnoty jasu je nutný údržbářskýzásah, neboť jsou
patrně znečištěná Svítidla.
-

s.r

a}ólt.

Fr6'*0or*

Ďx*x

ťř*hod$á
sá5'n'

obr ] ]: Průběh intenzity

lsí.lu

vnltřní*':s*

l'trydař
B*ffi

osvětlení y tunelu a umístění jasoměrů

Dvojice intenzit jasu L26 - L,r, á případně i L17.' je třeba zaznamenávatcca v 5-ti až 10-ti
minutových intervalech. Tato data je možnépo 24 hodinách zrušit. Pouze v případě nehody
je nutné uchovat data v určitém(20 - 30 min.) intervalu, a to minimálně 30 minut před a po
události.

'7

Pokud je instalován jasoměr i na výjezdu
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Data pro údržbu(Ltr' a příslušnýStupeň osvětlení) stači zaznamenávat po 60-ti minutách.
Pověření pracovníci jsou povinni minimálně po 6 měsícíchkontrolovat kvalitu osvětlení
porovnáním hodnot stupně osvětlení a osvětlení v prahovém pásmu. Doporučená hodnota
intenzity osvětlení L16 Se výpočítádle postupu uvedeném v TP 98.
V případě, že neni k dispozici jasoměr 52 sledujícívnitřek tunelu, komplikuje se zjištění
intenzity osvětlení tunelu, a tím se omezují informace pro případné objasnění nehody nebo
pro údržbu,proto se doporučuje instalovat jasoměr i v prahovém pásmu tunelu. Pokud tomu
tak není, zaznamenávají se údaje jasoměru S 1.

A.2'1.2 Tabulky pro z.rjz.namy (příklad.I

Y

záhlaví tabulky pro záznamy musí být označeny jménem tunelu (např. SAT), portálu (stačí
zkratka světové strany (s, J, V, Z) a datem. Příklad zápisu filtrovaných hodnot je v Tab. 20.
Pokud se měří i jas ve výjezdovém pásmu, je tabulka rozšířena o jeden sloupec.

SAT-J
2r.7.2000
Lzo (cd.m1)

Čas

Tab. 20:

L,p (cd.m1)

Stupeň osvětlení Poznámka

5-]0 minutové aiznamy Světelných parametrů v tunelu a nastayené stupně osvětlení. Sloupec
poznómka je vyhrazen pro mimořtidné stavy a havórie

Pro potřeby ídržby,resp. zjišťovánípotřeb čištěnísvítidel se využije jako základ výše
uvedená tabulka, kde se porovnává minulý stav osvvětleníL7g a L16 se skutečným stupněm
sepnutého osvětlení' Vzhledem k tomu, Že se krátkodobá data mažou po 24 hod., je nutné
z tabulky extrahovat hodinové hodnoty, které jsou ukládány trvale a sloužípro potřeby
údržbytunelu. Pokud je pro stejné světelné parametry zařazen vyššístupeň osvětlení,
je nezbytně nutné ihned provést vyčištěnísvítidel. Tomuto stavu je nfiné zabránit
pravidelnou údržbou.

Při mimořádném nebo havarijním Stavu tunelu (závažná nehoda, havárie apod.)
se odporučlje zaznamenat do sloupce ,,Poznámka" navic stručný popis typu události
a režímutunelu. DaÍa z těchto situací je nutné uchovávat dlouhodobě.

osvětlení tunelu se podílíve značnémíře na provozních nákladech. Proto se požaduje
uchovávat i údaje o spotřebě energie. Pokud to Íidici systém a systém napájení osvětlení
umožňuje, zaznamenávají se i hodinové spotřeby. Z těchto se následně provozovatelem
vyhodnocují měsíčníSpotřeby. Tyto záznamy se ukládají trvale. Pokud nejsou měřeny dílčí
spotřeby elektrické energie pro osvětleni a je měřena jen celková spotřeba tunelu, uvádí
se tato hodnota.

A.2.2Yétrání
A.2'2'1 Sběr dat o větrdní
Větrání v tunelu zajišťuje:
- hladinu koncentrací škodlivin v mezich normy (viz NV 26412009 sb.);
- viditelnost (zplodiny dieselových motorů, prach atd.);
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-

Íizeni rozptylu škodlivin v okolí tunelu;
sledování směru a rychlosti větru na portálech a v tunelových troubách.

Někdy se využíváměření koncentrací Co' (případně i No, popřípadě Nox u městských
tunelů) a opacity ikÍizeni vzduchotechniky.
V tunelech se měří a zaznamenává - koncentrace Co a opacita a k těmto hodnotám přísluší
stupeň větrání. Zvláště významné jsou informace o překročenípovolených limitů
koncentrace emisí. Tato data je třeba uchovat pto analýzu spolu s dopravními daty pro
zjištění za jakých okolností tato situace nastala, a pokud se bude opakovat, tak tato analýza
umožnípřijmout regulačníopatření např. omezení vjezdu do tunelu apod.
Pokud se v některých tunelech provádí i měření koncentrací No, Nox, měření i záznam
těchto hodnot se provádí obdobně jako pro koncentrace Co rozšířenímpříslušných tabulek'
Měřené hodnoty je vhodné zaznamenávat v 5-ti až ll-ti minutových intervalech. Případy
vyššíchhodnot koncentrací nebo překročeníprahových hodnot se doporučuje zaznamenaÍ
zvlášť.a tato data by měla být podrobena následné ana|ýze.

Vzhledem k tomu, že v tunelu je obvykle více senzorů měřících Co

i

opacitu,

je

nutné

zaznamenávat měřené hodnoty u všech senzorů zvlášť.

Měření azáznam škodlivin jsou nutné i při provádění údržbovýchprací nebo při jakémkoli
pohybu personálu v tunelu. V Tab. 21 jsou uvedeny maximální doby pobytu osob v závislosti
na koncentracích Co a druhu vykonávané činnosti v tunelu. Tabulka je zpracována na
zák|adě doporučení PIARC skupiny C5.
Druh činnosti

Plus

Doba pobytu [hodin]

Koncentrace CO [ppm]

0,5

100

1,0

60

1,5

40

20

ÓE

0,5

80

1,0

50

1,5

35

20

30

chůze

110

těŽší práce

135

Tab. 2]:

Maximdlní doby pobytu osob v tunelu při rů7ných koncentracích Co
(doporučení PIARC)

Dlouhodobé sledování směru a rychlosti proudění na portálech a v tunelových troubách se
provádí z důvodu sběru dat pro průběžnouoptimalizactÍizení Systému větrání ve vztahu
k případné mimořádné události.
A.2.2.2 Krótkodobé zóz.namy

Záznamy o hodnotách Co a opacity na všech senzorech a příslušnéhodnoty sepnutí
ventilace jsou zaznamenávány v časovémrastru 5_10 minut. V případě,žeje také měřena
teplota u jednoho nebo obou portálů, zaznamenávají se obě tyto hodnoty, které jsou
podstatné pro následné analýzy činnosti a účinnostiventilace.

Příklad záznamu poŽadovaných hodnot je v Tab. 22.

Y

záh|aví musí být označenítunelu

(např. SAT), u jednosměrných tunelů označeni směru (s-J' V-Z atd.) a datum.

92

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Provoz, správa a údžba tunelů

Při mimořádných

stavech tunelu se doporučuje zaznamenávat do sloupce označeného

,,Poznámka" charakteristiky režimu tunelu.

TAT V-Z
14.r1.2000
Čas

CO (ppm)

Opacita (m')

Stupeň větráni

Teplota ("C)

Poznámka

Tab. 22: Kruitkodobý záznam stupňů větrání a parametrů ovzdušíy tunelu

Tyto informace je nutné použit téžpro kontrolu činnosti věÍráni, resp. pro optimalizaci
větrání. V případě vyššíchkoncentrací škodlivin a nízkéhostupně větráníje nutný manuální
zásah a kontrola zaÍizeni popř. kontrola algoritmů.
Krátkodobá data je možno po roce likvidovat s tím, že se uchovají informace o překročení
normovaných hodnot (analýzy pravidelných problémových ročníchobdobí). Výjimkou jsou
mimořádné události a havárie: hodnoty zÍldobi24hodin před a po této události se ukládají
trvale.
A.2.2. 3 Dlouhodobé z dz.nam}l

S výjimkou uvedenou výše se trvale ukládají hodnoty překročení jednotlivých prahů spínání
ventilace a hodnoty Stupně ventilace. Příklad záznaml nepovolených koncentraci je v Tab.23.

tAt v-L
l-Jatum

CO (ppm)

UaS

Opacrta (m-'

Tab. 23: Trvalé uklddóní mezních hodnot parametrů ovzdušív tunelu

větrání tunelu se podílíve značnémíře na provozních nákladech tunelu, proto Se požaduje
uchovávat i údaje o spotřebě energie' Pokud to řídícísystém a systóm napé4eni ventilace
umožňuje, zaznamenávají se hodinové spotřeby. Z Íěch se následně provozovatelem
vyhodnocují měsíčníspotřeby. TyÍo záZnamy se ukládají trvale.
Pokud nejsou měřeny dílčíspotřeby elektrické energie pro větrání a je měřena jen celková
spotřeba tunelu, uvádí se tato hodnota.
Záznamy o sledování směrů a rychlosti proudění se vedou v textové a grafické podobě.
samostatný záznam se vede pro kaŽdé měřící místo.
A.2.3 Elektrická požární signalizace (EPS)
Z hlediska EPS lze všechny celky související s provozem tunelu rozdělit na tři části:
a. Dopravní část: týká se poplachů hlášených z tunelové trouby
(u příjezdových pásem k tunelu);
b. Technologická část _ podzemní:jedná se o problémy v kabelových
šachtách, větracích šachtách a ve všech technických prostorách pod zemi;
c. Technologická část _nadzemni: jedná se o poplachy hlášenéz velínu, ale
i z ostatních budov, kde je umístěno zatizeni podílejícíse na řízení tunelu.
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Požaduje se ukládat veškerá hlášení včetně falešných. Hlášeníse automaticky ukládají do
paměti, zekteré se po 30 dnech zkopírují na jiné médium, a to minimálně ve dvou kopiích. Jedna
kopie je k dispozici příslušným technickým úsekům,druhá je určena k archivaci.
Ze záznamu musí být jasně zřetelné údaje:

-

typ události;

kdy došlo k události;
kdy byla událost kvitována dispečerem;
reakce na poplach;
kdy událost Zanikla.

Je zřejmé, že požámi poplachy mají nejvyššíprioritu v bezpečnostnímsystému tunelu. Kromě
pouhého záznamu se poŽaduje i jejich následná analýza ve smyslu Kap.4.
A.2.4 Záznamy videodohledového systému a videodetekčníhosystému

Pokud je v tunelu instalován dohled CCTV kamerami, je obvyklé, že se rizikové události
typu: poŽár hlášený liniovým hlásičem, Vstup do SoS skříně atd. zaznamenávají automaticky
na v yhr azeném v ideozáznamovém zařízeni.
Dále můŽe být toto videozáznamové zaÍizeníspouštěno pro záznam obrazu vybraných kamer
dispečerem/operátorem při řešeníkrizových situací v tunelu, které jsou vyvolány
mimořádnými událostmi a stavy tunelu a sloužíjako dokladový materiál k zásahu.

Při použitísystému videodetekce se rozšiřuje podle systémem rozlišovaných mimořádných
událostí (ako je např. stojícívozidlo, nehoda, vozidlo v protisměrq ztráÍa viditelnosti apod.)
i počet automaticky zaznamenávaných mimořádných událostí a uchovávaných Ve
videodetekčnímsystému po dobu určenou záznamovou kapacitou.
Výše uvedené obrazové záznamy, týkajici se mimořádných a rizikových událostí, je nutné
přehrát na vhodné médium a trvale ukládat u správce tunelu minimálně po dobu pěti let.
Plané poplachy se neuchovávají. Intervaly provádění přehrávání obrazových datjsou určeny
kapacitou média, pamětí videozáznamového zařízení a videodetekčníhosystému.
obrazové záznamy z videodetekčního systému jsou doplněny v řídícímsystému záznamy
o detekovaných událostech, reakcích dispečeraloperátota a odezvách systému během
mimořádných a rizikových událostí. Uloženítěchto dat se provádí obvykle každý měsíc.
Data se uložíiako celá databáze minimálně ve dvou kopiích nejlépe na CD/DVD-ROM.
Zásadně se nedoporučuje používatpÍemazáni záznamu dalšíudálostí.
A.2.5 Záznamy verbální komunikace
Pokud je ve velínu tunelu instalováno záznamové zaÍizenipro záznam komunikace dispečera
s SoS skříněmi, požaduje se uchovávattyto záznamy u správce tunelu po dobu pěti let.
A.2.6 Počasía fyzikální vlastnosti vozovky

A. 2.6.1 Sběr dat

Senzory počasíse umisťujípřed portály tunelu

a

sloužík automatickému zjišťování

povětrnostních podmínek nebo i ke zjišťováníreálného stavu vozovky (mokro, námraza atd.).
Včasným informováním o změnách fyzikálních podmínek se zvyšuje bezpečnost a plynulost
provozu. Dále mohou tyto informace sloužit např. technických službám pro zajištění posypu
v předstihu.

94

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Provoz, správa a údžba tunelů

Pokud to zařízeni pro měření povětrnostních podmínek a reálného stavu vozovky umožňují,
sleduje se:

-

-

-

teplota vzduchu;
teplota rosného dobu;
slunečnízáňeni;
teplota jizdni dráhy;
srážky;

rychlost větru;
kvalita povrchu vozovky (sucho, mokro, sníh, námraza, ...).

A 2.6.2 Uchovdvdní dat
Tato data je opět nutné trvale uchovat v případě nehody v měřeném úseku a to
vyřešení. Příklad zaznamenávaných dat je v Tab.24.

i po jejím

Tunel (TAT, SAT ...)

Čas

Datum

Srážky

Teplota

Kvalita povrchu vozovky

Tab. 24: Tabulka pro ztiznam počasía Stavu vozovlcy

Údaj teploty je zaznamenáván v Tab. 22 pro účelyventilace.
Znalost historických dat umožňuje analyzovat situaci z hlediska bezpečnosti.

A

2.7 Yáženívozidel

Nově se prosazuji na pozemních komunikacích systémy pro zjišťovánípřetižených
nákladních vozidel pomocí on-line měření jejich hmotnosti nebo se provádí vytipování
pÍetižených nákladních vozidel s využitímsystému na bázi videodetekce, měření a umělé
inteligence.

Systémy pro měření i vytipováni pÍetiženýchnákladních vozidel jsou projektovány pro
příslušný tunel a část dat z měření, detekce nebo vytipovánipřetiženého vozidlaje obvykle
pÍedávána do řídícíhosystému. Z nébo jsou pak stahována příslušná data na médium,
podobně jako u videodetekčníchsystémů.
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Tunely, jako každá investice, procházeji procesem projektování, schvalování' provozování
a podléhajízákonům anaÍizenim.

Každéekonomické hodnocení sloužíinvestorovi resp' budoucímu správci dané stavby
k realizacl této stavby resp. budoucímu efektivnímu vynakládání nákladů na provoz a
údrŽbu. Při rozhodování v prvotní fázi o rea|izaci stavby je samozřejmě nutné vzit v úvahu
nejen čistě ekonomické hledisko.

B.1 Úvodní ustanovení
Základním dokumentem pro provedení ekonomické anaLýzY je ,,Provozní dokumentace'o
tunelu dle kap. 1' Povinností investora je zajistit jeji zpracování a schválení do zabájeni
zkušebníhoprovozu, tj. jde víceméněo jednorázově zpracovanou dokumentaci, která
nepodléhá pravidelné aktualizaci. Pro ekonomickou analýzu je vstupním podkladem
dokument,,Maj etkopr áv ni v ztahy " .
Dokument,,Majetkopr ávni vztahy" obsahuje:

-

investora stavby;
správce tunelu;
vlastníka tunelu;

náklady výstavby (investičnínáklady) včetně úrokůza dobu výstavby;
zdroje finančního krytí (model financování - podíly vlastních finančníchzdrojů,
úvěrůa neúvěrovaných zdrojů);
- závazky vyplývající z modelu financování (úroky z investičních úvěrů'dobu
splatnosti investičníchúvěrů,splátkový kalendář, smluvní pokuty a penále);
- rozdělení nákladů výstavby tunelu na část Stavební konstrukce a část
technologické vybavení tunelu, s rozdělením najednotlivé stavební objekty
a provozni soubory vč. cen jednotlivých komponentů provozních souborů
a stavebních objektů;
- rozdělení nákladů výstavby na tzv. ,,uznatelné" náklady a ostatní náklady
v případě čerpáni finančních prostředků na výstavbu ze zdrojit fondů EU na
podporu rozvoje dopravní infrastruktury'
Dalším dokumentem je monitoring položek provozních nákladů tunelu. Tento monitoring se
provádí trvale v období provozu tunelu. Aktualizaci údajůprovádí správce tunelu vždy do
l0' dne v měsíci. V tomto smyslu je požadováno udrŽovat zejména aktuální informace
o provozních nákladech a nehodovosti. Za zpracování zodpovídá správce tunelu. Ten
zodpovídá i za uchování dokumentů a vytváření časových řad informací o nákladech.
Podkladem pro Stanovení nákladových položekje kapitola 3.
Dokument ,,Skladba nákladů na provoz a údržbu" tunelu obsahuje položky:
- Stavební údržba,údrŽba stavební části tunelu (údržbouse rozumí uvedení do
původníhostavu)(mimo materiálu na údržbu- je evidován v jiné položce - není
možná duplicita nákladu - nebo je třeba tuto poloŽku odstranit a v této položce
evidovat náklady včetně materiálu).
- Údržba technologických zařizen| údržbatechnologického vybavení tunelu
(mimo materiálu na údržbu- je evidován v jiné položce - není možná duplicita
nákladu - nebo je třeba tuto položku odstranit a v této položce evidovat náklady
včetně materiálu).
- Elektrická energie, spotřeba elektrické energie.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Provoz, správa a Údžba tunelů

- odběr Vody, Spotřeba vody.
- Čištěnia mytí tunelu a ostatních objektů.
- Údržba vodizel pro údržbutunelů, včetně oprav, pojistného apod.
- Spotřeba PHM vozidel na údržbutunelů.
- Materiál pro údržbu.
- ostatní položky, zejména posudky, projekty.
- Mzdy, evidovaný počet pracovníkůpodle profesí, celkové vyplacené mzdy
včetně prémiía odměn.

-

odpisy, ročníodpis stanovený buď jako součet odpisů Stavební části
a Technologické části' nebo jako odpis stanovený průměrnou odpisovou sazbou

z celkové pořizovaci ceny tunelu.
vztažených k tomuto tunelu.
- Náklady na obnovu jednotlivých částístavebních a technologických zařizení,
jde o náklady investičníhocharakteru, které se objeví v položce nových investic
vč etně aktivace nových základnich pro s tředků.
- V případě, že Vlastník tunelu neni zátoveň Správcem tunelu, který se stará o
opravy a údržbuje třeba zahrnout náklady za tuto servisní činnost' pokud už
nejsou zahrnuty v jiné položce nákladů.

- Podíl režijnich nákladů správce

B.2 Princip modelu ekonomické ana|ýzy
Ekonomický model je sestaven tak, aby umožnil analýzu ekonomických údajův kombinaci
s možnostípredikce do budoucnosti. Metodika modelu odpovídá
požadavkům Světové banky.

údajůminulosti

Vstupními údaji jsou údaje zajištěné investorem V Evidenčnídokumentaci, nebo sledované
správcem ve Skladbě nákladů na provoz a ú'držbltunelu. Model je složen ze dvou částí.
První část obsahuje ídaje,kteréj1ž nastaly a jsou součástímonitoringu nákladů, druhá část
je část predikce, která umožníplánování potřeb finančníchzdrojů do budoucnosti.
Vyčíslíse Přímé náklady celkem a Úplné vlastní náklady' ZákIadem modelu je nákladová
analýza. Model umožnípracovat také s tržbami z mýtného, nebo v opačnémpřípadě mýtné
modelovat.

Provozní údaje ke správním činnostem silničníhotunelu
Doporučuje se přehledně a jednoduše konkretizovat vykonavatele jednotlivých činností
souvisejících s da1ším poskytováním dat o provozu tunelu tak, aby byla jasná
dokladovatelnost údajůvypovídajícich zejména o provozu tunelu. Sestavení výkazu při
kolaudaci tunelu zajišťujesprávce tunelu včetně průběžnéaktualizace výkazu podle
investorem příp. správcem schválených zmén (Tab' 25).
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1u119!i
oBtÁšT- tI

.unKcEAcrNNosr
evidence investiÓníCh nákladů tunelu

evidence provozních nákladů tunelu

iB:f.OKY.i::::rr:,

HODNOTY

lNFoBMAčNÍC+{ ToKŮ

Wkonavatel
mÍsto uloŽeni informaci

Wkonavatel
misto UloŽení informaci
Wkonavatel
místo uloŽeni intormací

DOPRAVNI

Whonavatel

SYSTÉMY

místo uloŽení informací
vykonavaiel

evidence dopravních přestUpků

V tUnelU

evidence havarijních situací V tunelu

místo uloŽení informací
vykonavatel

(z hlediska vnitřního provozu tuneIu)

evidence mimořádných situaci V tunelU
(z hledíska vnějšíhoprovozu tunelu)

míSto UloŽení informací

vykonavatel
místo UloŽení informací
Wkonavalel

evidence dokumentace k el. energii

místo uloŽení inÍormací
Wkonavatel

regulace spotřeby el' energie

ELEKTRICKA
ENERGIE

místo tlložení informací
příkon

ma.

náklady penalizace (dle smlouvy)

KČ

průměrná denni spotřeba

Íyz'cké jednotky

kwh

průmérná denní spotřeba

ořepoČtená Z pauŠálU

kwh

Wpočet kapacitní rezerW

Wkonavatel

kwh

l/4 hod. maima

pravidelné prohlídky

technicko - ekonomické Údaje

( i nte

Zákonné revize

evidence dokumentace k osvětlení

rn

í)

kWh

počet/roK
počet/rok

4rkonavatel
místo uloŽení informací

lykonavatel
regulace hlavního světlení

evidence spotřeby el. energie
na hlavní osvětlení
evidence spotřeby el' energie
na osvětlení Záchranných cest

OSVETLENI

místo uloŽení informaci
Wkonavatel
míSto UloŽeni inÍormaci

Wkonavatel
misto UloŽení informací
vykonavatel

evidence spotřeby el. energie
na osvětlení technol. prostoru
změny Úrovně osvětlení

V

mlsto uloŽení informací
q/konavatel

tuneloVé troubě

lykonavatel

evidence nákladů na preventivní Údžbu

místo uloŽení informací
objednatel
vyměny světelných zdrojů

místo UloŽeni informací
objednatel

opraly světelnýCg Zdíojů a Vedení

místo uloŽení informacÍ

Tab. 25: Provozní údaje ke Spruívním činnostem silničníhotunelu
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B.3 Tabulka ekonomických údajů
Příklad tabulky ekonomických ukazatelů je uveden v Tab. 30.
Následující kapitoly uvádějí popis jednotlivých položek uvedených v Tab. 30.

1.

B.3. 1 Jednorázov é položky
Investiční náklady -jedná se o náklady výstavby,

cožjsou celkové investičnínáklady
na stavební a technologickou část včetně rozpočtovétezervy. Tyto náklady stanoví
investor jako součást Evidenční dokumentace.
Model financování - stanoví investor jako součást Evidenční dokumentace.
z. Podíl neúvěrovaných zdrojů - zejména nenávratné dotace od státu či obce, fondy EU
na podporu rozvoje dopravní infrastruktury.
3. Podíl vlastních prostředků - vlastní prostředky investora vloženédo dané stavby.
4. Podíl investičníhoúvěru - úvěrované prostředky, které jsou charakterizovány úroky
a splátkami.

5.

Sazba úrokůz investičníhoúvěru - procentní úroková sazba. Je součástí Evidenční
dokumentace zaj ištěnéinvestorem.

6.
1

Doba splatnosti úvěrů- závazky vyplývajícíz modelu financování (úroky

.

8.
9.

10.

z investičníchúvěrů,dobu splatnosti investičníchúvěrů,splátkový kalendář, smluvní
pokuty a penále). Je součástíEvidenční dokumentace zajištěné investorem.
odpisová sazba - průměrná odpisová sazba danájako vážený průměr odpisů stavební
a technologické části. Vahou je podíl stavební a technologické části.
Daň z příjmu - průměrná sazba daně z pÍijml právnických osob vypočtená podle
aktuálních sazeb uvedených v zákoné o dani z pÍijmu.
Mýtné 1 - mýtné zaprijezdjednoho vozidla typu 1.
Mýtné 2 - mýtné za prijezdjednoho vozidla typu 2.

B.3.2 Položky v letech proYozu
Pozndmka:

-

Uvedené položky se uvedou podle počtu hodnocených let provozu. Minimólní počet
hodnocených let je dán dobou splatnosti investičníhoúvěru.
Položlq jsou rozděleny do dvou částí.První čítsttvoří údaje skuÍečné,v letech které
již nastaly, druhou čóst tvoří údaje predikované' Na konci každéhoroku se údaje
predikované nahradí údaji skutečnými, predikace v ndsledujících letech se upřesní
podle skutečnosti.
Údaie skutečnéi predikované zajistí správce tunelu. Ten zajistí i archivaci tabulek
z

jednotlivých let.

Náklady na provoz aúdržbustanoví správce tunelu v dokumentu Skladba nákladů na provoz
a údržbutunelu. Tento dokument je každoročně inovován podle následujícího kalkulačního
vzorce.

Iz.

13.
14.
15.
16.

I7.

Stavební údržba- ídrŽba stavební části tunelu včetně materiálů pro údržbu.

Údržba technologických zaŤizení - údržbatechnologických zaÍizenívčetně údržby
vozidel na pro údržbutunelů.
Spotřeba elektrické energie - spotřeba elektřiny pro pfovoz tunelu.
Spotřeba vody - spotřeba vody pro provoz tunelu.
Čištěnia mytí tunelu a ostatních objektů - náklady na čištěnítunelu včetně objektů
souvisejících. (Pokud nejsou zahrnuty vjiné položce údržbytunelu).
ÚdrŽbavozidelpro údržbu tunelů, které nejsou obsaženy v bodu 13 - (opravy,údržba,
pojistné). - pozn. je třebajasně rozlišit, jaké náklady patří do tohoto bodu ajaké do
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18'
19'

zo.
2I.

bodu 13 co Se týká vozidel na idržbu tunelu, aby nedocházelo k duplicitě těchto
nákladů, případně tyto náklady vyčlenit z bodu 13 a sledovatje pouze a v celó výši
v tomto bodě'
Spotřeba PHM vozidelpro údržbutunelů.
Materiál pro údržbu- přímý nákup materiálů pro údržbu,které nejsou obsaženy
v bodu 12 - pozn.je třeba jasně rozlišit, jaké náklady patří do tohoto bodu a jaké do
bodu 12 co se týká vozidel na údržbutunelu, aby nedocházelo k duplicitě těchto
nákladů, případně tyto náklady vyčlenit z bodu 12 a sledovatje pouze a v celé výši
v tomto bodě'
ostatní položky _ posudky, projekty ajinde neuvedené položky.
Mzdy - položka je dána počtem pracovníků a průměrnou mzdou včetně prémií
a odměn.

22. odpisy - odpisy všech staveb a technologických zaÍizeni.
23' Režie podniková - podíl podnikové režie správce na sledovaném tunelu.
24. Počet vozidel typu 1 - počet vozidel typu 1, které projede tunelem zajeden rok.
25. Počet vozidel typu 2 - počet vozidel typl2, které projede tunelem zajeden rok'
26. V případě, že Vlastník tunelu neni zároveň Správcem tunelu, který se stará o opravy
aú,drŽbu,je třeba zahrnout náklady zatlto servisní činnost pokud už nejsou zahrnuty

v jiné položce nákladů.

Grafické znázornéní
Doporučuje se graficky zachycovat průběhy nákladů projednotlivé položky v letech provozu
jak v měrných jednotkách (u kterých lze)' tak v peněžníformě (příklad pro spotřebu vody
obr. 12). Jednotlivé grafy tak mohou přispět ke správnému pochopení tabelárních dat.
Aktualizaci grafů provádí správce tunelu ihned po vyplnění dat v tabulce ,,Vstupní
ekonomické ukazatele" .
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Spotřeba Vody - měrné jednotky
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12: Příklad

grffi přímých ntikladů pro

Spotřebu vody

Dále je vhodné zachycovatjednotlivé druhy přímých nákladů nejen do Samostatných grafů
(obr. 12)' ale i do jednotného grafu ,,Vývoj přímých nákladů na provoz tunelu" obdobného
formátu' Tím je možnéeliminovat riz1ka z rozdílnosti podílůjednotlivých nákladových
druhů. Také se doporučuje sledovat v dalšímobdobném grafu ,,Vývoj přímých, rež1jnich
a celkových nákladů na provoz tunelu" vývoj zvlášť u přímých azvlášt u režijních nákladů
tunelu a jasně definovat, jaký podíl režijnich nákladů správce tunelu jsou režijnínáklady

konkrétního tunelu. Tím se zamezi možnémuzkreslování celkových nákladů na provoz
tunelu v důsledku nejasně přtÍazovaných režijnich nákladů jednotlivým tunelům ve správě
pÍovozovatele tunelu. oba poslední jmenované grafy aktualizuje správce tunelu ihned po
vyplnění dat v tabulce ,,Vstupní ekonomické lkazatele".
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B.4 Finančnírozvaha
Modelvýpočtu finančnítozvahy je uveden v Tab. 3l.
Následující kapitoly uvádějí popis jednotlivých položek uvedných v Tab. 31 (v závorkách
jsou odkazy na Tab. 30, zkterých se při sestavování Tab. 31 vychází).
B.4.1' Jednorázové položky

1.

z.
3.
4.
5.
6.
'7.

-

celkové náklady na projekty, r'aŤizeni
staveniště (dáIeZS), stavební a technologickou část včetně rozpočtové rezervy (Tab.
30, položka 1). V rámci začleňování Českérepubliky do evropských struktur docházi
v poledních letech k čerpánífinančníchprostředků na realizace infrastrukturních
staveb ze zdrojů Evropské Unie. Při předkládání žádostí o spolufinancování z těchto
zdrojů je třeba respektovat sledování a členěnínákladů (investičních, provozních) dle
požadavkůschvalovacích orgánů EK. V rámci investičníchnákladů je v těchto
případech nutné sledovat tzv. ,'uznatelné" náklady. Uznatelné náklady jsou náklady,
které EK považuje zanáklady uznatelné pro krytí ze zdrojů EU.
Podíl neúvěrovaných zdrojů - zejména nenávratné dotace od státu či obce (Tab. 30,
položka 2), fondy EU na podporu rozvoje dopravní infrastruktury.
Podíl vlastních zdrojů - vlastní prostředky investora vloženédo dané stavby (Tab. 30,
položka 3).
Podíl investičníhoúvěru - úvěrované prostředky, které jsou charakterizovány úroky
a splátkami podle platebního kalendáře (Tab. 30, položka 4).
Úroková sazba investičníhoúvěru - procentní úroková sazba (Tab. 30' položka 5).
Doba splatnosti úvěru - počet let na navrácení úvěrů'Pro finančni analýzy se
předpokládá rovnoměrné splácení úvěrů(Tab. 30' položka 6).

Náklady výstavby (investičnínáklady)

B.4.2Po|oŽky v letech výstavby a provozu

objem výstavby - investičnínáklady (Tab.30, položka 1). V letech provozu

se

V tomto řádku přidávají obnovy zaÍizeni, kteréjsou investičníhocharakteru.

8.

Podíl neúvěrovaných zdrojů - neúvěrované zdroje spočtenéz podílu těchto zdrojů
a nákladů výstavby v letech výstavby (Tab. 30' položka 2). V letech provozu Se

9.

Podíl vlastních prostředků - vlastní zdroje spočtenéz podílu vlastních zdrojů
a nákladů výstavby v letech výstavby (Tab. 30, položka 3). V letech provozu

10'
11.

v tomto řádku přidávají obnovy zařizeni, které jsou investičníhocharakteru.

Se v tomto řádku přidávají obnovy zaÍizeni, kteréjsou investičníhocharakteru.
Podíl investičníhoúvěru - úvěry spočtenéz podílu úvěrůa nákladů výstavby v letech
výstavby. (Tab. 30, položka 4). V letech provozu Se v tomto řádku přidávají obnovy
zaÍizeni, které j sou investičníhocharakteru.
Stav úvěru k počátku roku - zákIadna pro výpočet úrokůz nesplaceného úvěru
v daném roce. Jedná se o hodnotu z konce předcházejícího roku sníženéo splátku
úvěru.

12. Úrok z úvěru - nesplacený úvěr v daném roce násobený úrokovou sazbou.
13. Splátka úroku.
14. Splátka úvěru - splátka v daném roce naběhlého úroku. Je dána

15.
16.
11

'

platebním
kalendářem. Je součástídokumentu,,Majetkoprávní v ztahy zaj išťovanéinvestorem".
Stav úvěru koncem roku - stav úvěru počátkem roku sníženýo splátku. V letech

provozu Se

v

tomto řádku přidávají obnovy zaÍizeni, které jsou investičního

charakteru.

Stav základních prostředků (ZP) koncem roku - zména stavu (zvýšení,snížení)
základnich prostředků (zvýšenípŤirealizaci obnovy investičníhocharakteru).
Kapitalizovaný úrok z úvěru - úrok, který vzniká v době výstavby delšínež jeden rok.
Úroky jsou součástíinvestičníchnákladů apŤičitaji se k ceně zaÍizeni (stavby).
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18.
19.

20.

2I.
22'
23'
24.
25.
26.

Pořizovací cena koncem roku.
Střední pořizovací CenaZP v roce - zák|adna pro Stanovení odpisů. V roce, kdy je
aktivována nová investice, je hodnota poloviční.
odpisová základna investice - pokud existuje jiŽ stávajíci zařizeni je k předchozí
položce přičteno.
Ročníodpisy (průměrné) - odpisová základna investice a průměrná odpisová sazba
v daném roce (Tab. 30,položkaZ2).
Splátky úvěru - požadovaná splátka úvěru daná dobou splácení a požadavky věřitele.
Dokument Maj etkopráv ní v ztahy.
Zdtoj sp|átek = odpisy - odpisy se v tomto modelu používajíke splácení úvěru v plné
výši.
Zdroj splátek = zisk po zdanění - zisk po zdaněni je výsledkem analýzy zisku, další
zdroje mohou být například dotace z fondů ke splácení úvěru, odpisy z jiných investic
apod.

MoŽná splátka - součet zdrojů po splácení úvěru.
Přebytek (+), nedostatek (-) zdrojů pro splácení - rozdíl položky moŽná splátka
a požadovaná splátka. Pokud možnosti splácení jsou nižšínežpožadavky, není možno
dostát svým finančnimzávazkům aje třeba toto řešit.
27. Požadavek zvýšenízdrojů pro splácení úvěru - je 0 v případě, že možnosti splácení
jsou vyššínež požadavky, je absolutní hodnota z nedostatku zdrojů v případě, že
možnosti splácení jsou nižšínežpoŽadavky.
Výsledkem této analýzy je zjistit, zda je investor schopen dostát svým finančnímzávazkim
vyplývajícímz úvérováni stavby'

Investičnínáklady tunelu _ etapizovaná výstavba
Doporučuje se náklady v jednotlivých etapách zpřesnit a členit podle klasického souhrnného
rozpočtu. Tím by se zachovala možnost vykazovat náklady na výstavbu nejen podle povahy
stavebních prací, ale i podlejednotlivých etap výstavby.
Kromě členěnínákladů na výstavbu podle souhrnného rozpočtu v jednotlivých etapách by
bylo vhodné generovat souhrnný rozpočet za všechny technologické etapy dohromady (Tab.
26). Tabulku vyplňuje investor při kolaudaci tunelu.
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'1.

Náklady na terénní úpravy

a) Nákladv obwklé
b) Náklady ulnaloŽené předem

c) Náklady Áracené

CELKEM

2.

Náklady na portálové objekty

a) Nákladvobwklé
b) Nákladv urnaloŽené předem

c) Nákladv ztracené

CELKEM
3. Tunelová trouba

a) Nákladvobwklé
b) Nákladv nlnaloŽené oředem

c) Nákladv ztracené

CELKEM

4. Nouzové zálivy

a) Nákladvobwklé
b) Nákladv wnaloŽené oředem
c) Nákladv Aracené

CELKEM

5.

Únikové chodby pro osoby

a) Nákladvobwklé
b) Náklady ulnaloŽené předem
c) Nákladv ztracené

CELKEM
6. Náklady tunely pro vozidla

a) Nákladv obwklé
b) Nákladv urnaloŽené oředem

Nákladv ztracené

)

CELKEM
a)
7.

8.

Náklady na větrání
(stavebnÍ část)

Náklady na větrání
(technologická část)

9. Náklady na osvětlení

Nákladyobwklé

b) Nákladv rnrnaloŽené oředem
)

Nákladv Aracené

CELKEM

a) Nákladv obwklé
b) Náklady vyrraloŽené předem
c) Nákladv ztracené

CELKEM

a) Nákladvobwklé
b) Nákladv ulnaloŽené předem
c) Nákladv Áracené

CELKEM
a)

Náklady na bezpečnost
10
a provoznívybavení

)

NÁKLADY cELKoVÉ

Nákladv ztracené

CELKEM
t

11

Nákladvobwklé

b) Nákladv rrynaloŽené předem

')
:)

ttÁxtlov oeVYxLÉ

NÁKLADY VYIALoŽENÉ pŘeoeu

NÁKLADYanncenÉ

CELKEM

Tab.26: Investiční ndklady tunelu - etapizovandvýstavba
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Souhrnný rozpočet pro výstavbu tunelu
Doporučuje se sledovat přehled investičnícha neinvestičních nákladů nezbytných k výstavbě
tunelu, aby se zpřesnilo sledování nákladů na výstavbu. Na základě podrobnějšíhočlenění
stavebních praci je moŽné bez hlubšíznalosti jednotlivých prací lépe porovnávat náklady na
výstavbu (např. zakládání staveb).

Následující tabulku (Tab' 27) vyplňuje investor na základé projektové dokumentace pro
potřeby Žádosti o příspěvek z fondů Evropské unie a při kolaudaci tunelu pro sledování
reálně vynaložených investičníchnákladů.

Evidenčn í číslotunelu:
Název tunelu:

Katastrální Území:

A.
B.

c.
D.

Proiektové a prŮzkumné práce
Provozní souborv celkem
vtom: dodávka
montáŽ
doolňkové nákladv
Stavební obiektv celkem
vtom: základní nákladv
doplňkové nákladv
Stroie, zaYzenL náYadí a inventář investičnípovahv
Ved leišínákladv celkem

vtom:
E.

a\ zař'zení staveniště
b) územníýiw
c) mimořádné ÁŽené oracovní orostředí
d) ostatní

F.
G.
H.
t.

ostatní nákladv
Rezerva
Jiné investice
Komoletačníčinnost

Tab' 27: Souhrnný rozpočet pro výstavbu tunelu

Dále se doporučuje sledovat korelace investičníchnákladů aběžnédélky tunelu, což by mělo
přispět k jednoduššímuorientačnímuplánování nákladů na výstavbu tunelu. Na obr. 13 je
zobrazena závislost investičních nákladů na délce tunelu. Jelikož mŮžebýt korelace údajů
zkreslena počtem trub tunelu, je možnéjej vztáhnout přímo na obestavěný prostor celé
stavby.
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lnvestičnínáklady na \í'ýstavbu silniěních tunelů
4000
,o

Y

+

3000

It

2500

aÚ

.Y
.(o

E

rO

6
o

E

a

3500

+

a

2000
1500

+

1000

500
0
1000

1500 2000 2500

3000

5000

Délka tunelu /Óml

obr

13:
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Karta rozpočtového ukazatele tunelu
Tabulka souhrnného rozpočtu uvádí náklady na výstavbu podle jednotlivých částí,přičemž
by často bylo potřeba tyto dále zpřesnit na práce hrubé stavební výroby a přidružené stavební
výroby. Proto se doporučuje sestavovat kartu rozpočtového ukazatele (Tab. 28, Tab. 29) pro
statistické účely.Doporučuje se, aby kartu rozpočtovéhoukazate|e vyplňoval investor při
kolaudaci tunelu.
JKSo:

NázeV objektu:

cenová úroveň pro rok:
NázeV poloŽky

M.j.

Objekt
celkem

práce

stawbni uiíoby' (HsV)
''hlavni
práce,'piidruŽ€né
stavébní uýroby" (PsV)

práce
(M)
''montáŽni'
zařizeni staveniště (zs)

zastavěná plocha (zP)

obshvéný prostor (oP)
oP ražené části tunelu
oP hloubené částl tunélu

Tab' 28:

dé|ka raŽénéěást tunelu

bm

délká hloubané části t!nélU

bm

Kafta rozpočtového ukazatele - přední strana
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Přidružená stavební u7roba (PSV)

Hlavní stavební vyroba (HsV):
zemni prác€
2

3

Základv
sMslé a kompléini konstUkce

713

Vodorovné konstrukce

721

722

5

723

6

8

Tíubni Veden

725

Zařizovaci předmětý

ostatni konstukce a pÍáce

731

Kote ny

Přesun hmot HsV

Strcjovny

o.oo

HSV celkem

3

34
35
762
764

otopná

lěles

Konstrukce tesďské
KonslrUkce klempifuk€
Kó^<1n'k.é 7Áméňňi.kó
pÓd]áhV7

d2'di.

2 Óbkl2dv

il;l]];il]]]l.,]:]::*]::*:3.&ji!{$:i1&íqÉii$li|í*ii,.-_ry!laM;}'*:':::x:
ooo
z toho specifikace:

;li:i::::.].]:l,]:.].i::aaa:a::.i}@a,&|!L'&!!s]iiéldg-ój:!!s!!!!is@:'1*:1x.]::::::

21

Silnooroud
a}

ooo

speciíikace celhem

z toho ařizení staveniště (Zs)

Tab.29: Karta rozpočtovéhoukazatele - zadní strana

B.5 Provozní nák|ady

a

jejich vliv na efektivnost stavby

Výpočet 1 - Bez vlivu inflace
Výpočetje uveden v účetníhodnotě bez vlivu inflace.
Vzorový model výpočtu Provozních nákladů a jejich vlivu na efektivnost stavby je v Tab. 32.
Následující kapitoly zobrazují popis jednotlivých položek uvedených v Tab. 32 (v závorkách
jsou opět odkazy na Tab. 30, zkterých se při sestavování Tab.32 vycházi).
B.5. 1 Jednorázov é položky

Ntiklady výstavby - celkové investičnínáklady na stavební a technologickou část včetně
rozpočtovéÍezeÍvy (Tab. 30, položka 1).
Podíl neúvěrovaných (ostatních) zdrojů - zejména nenávratné dotace od státu či obce
(Tab. 30' položka2).
Podíl vlastních prostředkli - vlastní prostředky investora vloŽené do dané stavby (Tab. 30,
položka 3).
Podíl investičníhoúvěru - úvěrovanéprostředky, které jsou charakterizovány úroky
a splátkami (Tab. 30, položka 4).
Mýtné l - mýtné zaprojetíjednoho vozidla typu l , údaj z tabulky vstupních údajů(Tab. 30,
položka 9).
Mýtné 2 - mýtné za projetí jednoho vozidla typu 2, ídaj z tabulky vstupních údajů(Tab. 30,
položka 10).
Daň z příjmu prtivniclcych osob - průměrná sazba daně z příjmu právnických osob (Tab. 30,
položka 8).
B.5.2 Položky v letech provozu
Poz.ndmktl: Uvedené položky se uvedou podle počtu hodnocených let provozu. Minimrilní počet
hodnocených let je ddn dobou splatnosti investičníhoúvěru.
Následující položky, které lze zahrnout pod název Náklady na provoz a íldrŽbu, se uvedou

z tabulky vstupních údajů(Tab. 30, položky I1 až21).
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l.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.

10.
11.

n.

12.

l3.

14.
15.

Stavební údžba- itdržba stavební části tunelu včetně materiálů pro údržbu.Uvedou se
položky z tabulky vstupních údajů.
ÚúŽba technologických zaÍizení _ údržbatechnologických zaÍizení včetně údržby
vozidel pro údržbutunelů. Uvedou se položky z tabulky vstupních údajů.
Spotřeba elektrické energie - spotřeba elektřiny pro provoz tunelu' Uvedou se položky
z tabulky vstupních údajů.
Spotřeba vody - Spotřeba vody pro provoz tunelu.
Čištenia mytí tunelu a ostatních objektů _ náklady na čištěnítunelu včetně objektů'
Údržba vozidel pro údržbutunelů.
Spotřeba PHM vozidel pro údržbutunelů.
Materiál pro údrŽbu.
Mzdy - poloŽka je dána počtem pracovníkůa průměrnou mzdou včetně prémiía odměn.
odpisy - odpisy základních prostředků spojených S touto investicí.
Finančnínáklady, zákonné pojištění,úroky - náklady vyplývající z mezd, pojištění
a úroky z úvěrů.
Z toho: úroky - úroky z úvěrůtak jak vyplývají ze splátkového kalendáře.
ostatní příménáklady - jmenovitě nespecifikované náklady,bývaji průměrně así 87a
z mezd a odpisů.
Příménáklady celkem - součet předchozích položek I aŽ 12.
Režie - podíl administrativní a správni reŽie správce tunelu'
Úplné vlastní náklady - ročnínáklady spojené s provozem stavby, nejsou zahrnuty
splátky úvěru. Součet položek 13 a 14.

Měrné úplnévlastní náklady na jedno vozidlo - úplnévlastní ndklady dělené celkovým
počtem vozidel, která projedou za rok tunelem. Položka 14 dělená součtem položek 16 a l8.
16. Počet vozidel typu

l

- předpokládaný počet vozidel, která projedou v daném roce

tunelem (Tab. 30, položka23).

Tržby z mýtného 1 - součin mýtného a počtu vozidel (součin položek Tab. 30,
položka 9 apo1ožka22).
18. Počet vozidel typl 2 - předpokládaný počet vozidel, která projedou v daném roce
17

'

tunelem (Tab' 30, položka24).

19. Tržby z mýtného 2 - součin mýtného a počtu vozidel (součin poloŽek Tab. 30,
položka 10 a položka 23).
20. DalšítrŽby a výnosy - možnédalšítržbovéa výnosové položky. Stanoví správce tunelu'
21. Tržby a výnosy celkem - součet jednotlivých položek trŽeb. Součet položek 77 , 19,20.
Poznómka: V případě, že je v položkdch mýtné l a mýtné 2 uyedena 0, jsou i odpovídající
položlq tržeb nulové. To umožňuje v dalším provést např. simulaci výše mýtného apod.

22. Úplné vlastní náklady na průměrnévozidlo - výpočet nákladů na jedno

průměrné

vozidlo.
před zdaněním - rozdíl položek Tržby a výnosy celkem a Úplné vlastní náklady.
Položka 21 mínus položka 15.
24' Daň zpříjmuprávnickýchosob-vpřípadě, že jeziskpředzdaněnimzápornýadaťt
nulová, jinakje použita daňová sazbav Tab. 30, položka 8.
25. Zisk po zdanění - rozdíl položek Zisk před zdaněním a Daň ze zisku. Položka 23 mínus
položka24.
26. Zvýšenízdrojů k úplným v]astním nákladům - je-li položka zisku záporná (tržby nekryjí
ani úplnévlastní náklady), je spočteno zvýšeni na krytí jako absolutní hodnota ztráty
(záporného zisku), v opačnémpřípaděje tato položka nulová.

23. Zisk

r08
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27. Zvýšení zdrojů pro Splácení úvěru - výsledek výpočtu modelu Finančnírozvaha
(Tab. 31, položka27).

Zvýšenízdrojů celkem - součet předchozích položek. Dávápožadavek na finančníprostředky

vyplývající z íplných vlastních nákladů a povinnosti dostát svým finančnim závazkům,
tj' splácet úvěry.
28. Zvýšenízdrojů na průměrné vozidlo - měrný ukazate7, který vytahuje předchozipoložku
na jedno vozidlo. V případě nulového mýtného jde o náklad vztažený na jedno vozidlo
zaprojeÍi tunelem. Součet položek 26 a27 dělený součtem položek 16 a 18.
Výpočet zde popsaný seprovádí pro stálé ceny, bez vlivu inflace. Následující tabulka v sobě
zahrnuje vliv inflace. Tím je respektován požadavek metodiky Světové banky, tj. výpočet bez
vlivu inflace i s vlivem inflace.

Výpočet 2 - se zahrnutím vlivu inflace

Vzorový model výpočtu Provozních nákladů a jejich vlivu na efektivnost stavby je v
Tab. 32(2) a v Tab. 32(3).

29. Předpokládaná inflace - předpokládané

procento ročníinflace, skutečnou i predikovanou

hodnotu stanoví správce tunelu.

30. Hodnota koeficientu inflačníhozdraženi - kumulovaná inflace v letech, vypočteno
z položky 29.

Výpočet je modelově veden stejným způsobem a se stejnými položkami' jako výpočet bez
vlivu inflace s tím, že položky, které jsou inflací ovlivňovány' jsou inflačnímkoeficientem
zvýšeny. Jedná se o tyto položky (v závorce číslapoložek, které j sou vysvětleny na str. 1 08):

-

stavební údržba(1);
údrŽba technologických zaÍizeni (2);
spotřeba elektrické energie (3);
spotřeba vody (4);

čištěnía mytí tunelu a ostatních objektů (5) (pokud není uveden v jiné
položce);

idržba vozidel pro údržbutunelů (6) (pokud není uveden v položce 2);
spotřeba PHM vozidel údržby(7);
- materiál pro údržbu(8) (pokud není uveden v položce l );
- mzdy (9);
- Íržbyz mýtného I (I1);
- tržby z mýtného 2 (19);
- dalšítržby a výnosy (20).

Navržený model metodicky odpovídá požadavkům na analýzlt tržeb a výnosů, nákladů,
finančníchzávazktl, toku hotovosti apod. Přitom je stavěn tak, aby umožňoval dalšíanalýzy
včetně simulací mýtnóho, dotací a dalšíchfinančnícha ekonomických úvah.
Silničnítunely jsou téměř vždy investičně velmi nákladnými stavbami. Nákladná je i jejich
ú'držbaa provoz, ze1ména vzhledem k nezbytnosti vyrovnat Se S požadavky na jejich
provozní spolehlivost a bezpečnost.
Proto je vždy třeba vyhodnocování nákladů, potřebných k zabezpečeníjejich řádného
provozu' věnovat náleŽitou pozornost. Pozn. v uvedených příkladech nejsou zahrnuty zdroje
fondů EU na podporu rozvoje dopravní infrastruktury.
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Uvedené příklady modelových výpočtůuvádějí orientačníhodnoty jednotlivých finančních
toků. Příklady finančníchtoků provozních nákladů uvádějí v modelovém výpočtu průměrné
ročnínáklady. Lze předpokládat, že uvedené příklady finančních toků se mohou v rámci
sledovaného období měnit v závis1osti na skutečnémStavu.

Tatlulka vstupních údaiů
Jednorázové
Náklady vystavby (invstiční náklady)

Model financováni

Podíl investičníhoúvěru
Sazba úrokůz investičníhoÚvěru
atnosti úvěru

Vynakládání prostředků v letech Wstavby

PoloŽkvv letech
Roky provozu
Rok (kalendářní nebo pořadovy)
Stavební údrŽba
UdrŽba tech nolog ických zařízení

Spotřeba elektrické energie
Spotřeba vody
Cištění a mýí tunelu a ostatních objektů
Mzdy

Početvozidel tvou 2
Tab. 30:

tis. Kč

tis. Kč
tis. Kč

T provozu

2

1

tis. Kč
tis. Kč

74BO

74BO

74AO

4794

8794
6000

8794

6000
30

JU

6000
30

250

250

250

tis. Kč

500

500

500

vozidla

500000

500000

500000

Příklad tabulky vstupních údajů(tabulka můžebýt doplněna dalšími
položkami uvedenými v textu na Str 99 a 100)
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