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Volba příčného profilu

� Dle čl.7.1.9 jsou dlouhé tunely navrhovány na kat. T 7,5 resp. T 9,0, pokud hodnocení rizik, za uvážení 

technicko-ekonomického porovnání nákladů na provoz a výstavbu, nevyžadují nutnost řešení podle 

šířkové kategorie T 9,0 resp. T 9,5.

� Poznámka: kat. T 9,0 se liší od kat. T 9,5 pouze šířkou jízdních pruhů (T 9,0 šířka 3,50m, T 9,5 šířka 

3,75m), u kat. T 7,5 je šířka jízdních pruhů 3,50m a není navržen nouzový pruh.
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� Norma ČSN 73 7507:
Komunikace 

v tunelu 
Tunelová 

trouba 
Šířková 
kategori

e 
tunelu2) 

Rozměry prvků příčného řezu (m) Příklady kategorií 
a typů navazujících 

komunikací1) a v1 v2 c1 b0 p b1 

Jednosměrná 
dvoupruhová 

(obr. 2) 

T-7,5 3,50 – 0,25 – 7,50 1,00 9,50 D+R 27,5; R 25,5; 
S 24,5; 

MRD4 45,5/ 24,5/50; 
MSDP4 33/21,5/50 

T-9,0 3,50 0,25 0,25 1,50 9,00 1,00 11,00 D+R 27,5; R 25,5; 
S 24,5; 

MRD4 45,5/ 24,5/50; 
MSDP4 33/21,5/50 

T-9,5 3,75 0,25 0,25 1,50 9,50 1,00 11,50 D+R 27,5; R 25,5; 
S 24,5; 

MRD4 45,5/ 24,5/50; 
MSDP4 33/21,5/50 

Jednosměrná 
jednopruhová 

(obr. 4) 

T-6,0 3,50 0,25 0,25 2,00 6,00 1,00 8,00 S 11,5 + 9,5 
MS2 18/8,5/50 

Směrově 
nerozdělená 

Obousměrná 
dvoupruhová 

(obr. 3) 

T-8,0 3,50 – 0,5 – 8,00 1,00 10,00 S 9,5 + S7,5 + 
MOP2 16,5/ 11/50 

T-9,5 3,50 0,25 – 1,00 9,50 1,00 11,50 S 11,5+9,5; MS2 
18/8,5/50 

T-10,5 3,50 0,25 – 1,50 10,50 1,00 12,50 S 11,5; MS2 18/8,5/50 

POZNÁMKY  
1) Příklady navazujících návrhových kategorií a typů příčného uspořádání pozemních komunikací odpovídají ČSN 73 

6101 a ČSN 73 6110. 
2) Šířková kategorie tunelu je charakterizována šířkou mezi obrubníky. 
 



Volba příčného profilu

� Tunel musí být ve všech režimech provozu komfortní, bezpečný, pokud 

možno také přívětivý k uživatelům komunikace

� Bezpečnost provozu je základním požadavkem, absolutní prioritou a to ve 

všech provozních režimech

� Tunely nesmí být dopravní překážkou na trase.  Je nutno počítat zejména s 

mimořádnými situacemi (nehoda, požár) a také s pravidelnou údržbou a 

obnovou technologického vybavení. Dnes jsou tunelové trouby uzavřeny 

průměrně 10 až 13 dní do roka, ve světě cca 5 dní do roka (v Japonsku pouze 

1 den ročně).

� Přívětivý tunel = žádná překvapení pro uživatele – Nejlépe jednotný v celém 

úseku komunikace (upořádání komunikace, značení, záchranné cesty,…)

� Pokud možno, shodné uspořádání s návaznou komunikací

� Nutnost optimalizace profilu tunelu a jeho vybavení
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Volba příčného profilu

� U tunelových staveb není reálně možné rozšíření průjezdního profilu 

dodatečným zvětšením (na rozdíl od volné trasy) ->  profil by měl být 

navržen tak, aby během návrhového období nebylo nutné jeho rozšiřování.

� Návrhové období:  stavební část - 100 let, technologické vybavení - 15 let 

-> za dobu životnosti tunelu je nutné cca 6x provést obnovu TVT.

� Při kompletní uzávěře tunelů dojde k převedení po D1 a I/3 pomocí 

proměnného dopravního značení na začátku a na konci celého úseku.

� Směrodatné rychlosti v navazujících úsecích dálnice: 

� Dlouhé tunely: Vs = 110 km/hod Krátké tunely: Vs = 130 km/hod.

� Pravidelnou údržbu v tunelu (mytí) je nutné provádět minimálně 4 x ročně 

(cca 13 dní ročně) bez ohledu na kategorii tunelu.
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Optimální profil tunelů na trase D3

� Kategorie T 9,5 - 2 jízdní pruhy š. 3,75 m + 1x nouzový pruh š. 1,50 m

� Jednotný vnitřní profil u všech hloubených i ražených tunelů

� Průjezdní výška 4,80 m -> spodní úroveň technolog. vybavení v klenbě 5,0 m
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� Historie:

� 2009 - Technická studie D3 - kategorie T9,0

- šířka jízdních pruhů 3,5 m

� 2015 - D3 0301, 0302, 0303 TES - kategorie T9,5

- šířka jízdních pruhů změněna na 3,75 m (na 

základě zkušeností z provozovaných tunelů -

bezpečnost a provádění údržby)

� 2016 - D3 0301 – 0303 DÚR - kategorie T9,5



Důvody volby T9,5

Údržba tunelu:

� Více prostoru pro umístění technologického vybavení – část lze umístit na bok 

tunelu nad chodník.

� Až 80% servisních a údržbových prací lze provádět za provozu při omezení dopravy 

do jednoho pruhu (toto se již prokázalo v tunelech 0805 Radejčín a Prackovice)

� - > obousměrný provoz z důvodu servisních prací při uzavření jedné tunelové trouby 

lze omezit na cca 4 až 5 dnů v roce.

� Větší množství vzduchu v dopravním prostoru snižuje koncentraci škodlivin v tunelu 

při stejných intenzitách dopravy –> nižší náklady na provozní větrání.
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Důvody volby T9,5

Plynulost provozu

� Při poruše vozidla v tunelu ho lze objíždět oběma protisměrnými dopravními 

proudy, takže není nutné zastavovat provoz. V menším profilu bude nutné tunel 

v jednom dopravním směru uzavřít.

� Při dlouhodobé uzávěře jedné trouby (např. při obnově technologie) lze v druhé 

tunelové troubě dopravu organizovat v systému 2 + 1 (2 pruhy ve stoupání, 1 pruh 

pro klesání). U menších profilů je možné dopravu organizovat pouze v režimu 1+1. 

� Větší dopravní prostor dobře ovlivňuje psychiku řidiče (při obousměrném provozu 

se "netlačí" do středu vozovky)
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Důvody volby T9,5

Bezpečnost provozu

� Odstavný pruh š. 1,5 m v celé délce tunelu umožňuje odstavení vozidla kdekoliv 

v tunelu.

� Nouzové zálivy, které by byly nutné u tunelů menších profilů s délkou nad 1500 m, 

jsou technicky a finančně náročné a jejich použití za provozu způsobuje nebezpečné 

dopravní situace (zneužívání zálivů, nebezpečí střetu při výjezdu vozidla ze zálivu).

� Větší profil je bezpečnější pro provoz při jednosměrném a především při 

obousměrném provozování.
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Důvody volby T9,5

Mimořádná událost (požár):

� Větší profil tunelu poskytuje delší čas pro únik osob před zakouřením prostoru 

tunelu při požáru

� Větší profil znamená snadnější přístup a rychlejší zásah složek IZS při mimořádných 

situacích - zásah lze vést z více stran (větší prostor kolem požářiště) a omezit tím 

poškození tunelové trouby a technologie. 

� Při požáru v malém profilu dojde k rychlejšímu poškození technologického vybavení 

a především zasažení definitivního ostění tunelu. Opravy po požáru jsou pak časově 

výrazně náročnější.
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Investiční a provozní náklady

� Větší profil tunelu bude vždy vyžadovat vyšší investiční náklady

� Odhady navýšení investičních nákladů T 8,0 a T 9,5 se pohybují od 9 % do 14%. 

� Do porovnání s investičními náklady je nutné dát také provozní náklady:

� osvětlení, větrání, údržbu, náklady na uzávěry tunelu,…

� Dále náklady vyplývající z omezení plynulosti dopravy - takzvanou 

celospolečenskou ztrátu:

� časová ztráta, provozní náklady/pohonné hmoty, nehody a další mimořádné události
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� Dle zahraničních materiálů investiční náklady 

tvoří pouze 20% z celkových nákladů na provoz 

tunelových staveb (při životnosti díla 100 let).



Srovnání profilu T8 a T9,5
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Geotechnický monitoring

� Je podmínkou pro realizaci díla dle pravidel observační metody.

� Dělíme ho na:

� Předstihový GTM, který mapuje stávající stav před zahájením prací (je zpravidla  

navržen a soutěžen samostatně, v současné době například  již probíhá na 

stavbě D 3 0310/I Úsilné – Hodějovice

� Bezpečnostní (operativní) GTM realizovaný v aktivní zóně horninového masivu 

kolem díla (po celou dobu výstavby díla, kde právě probíhá stavební činnost),

� Periodický (kontrolní) GTM v celé zóně ovlivnění a sledování (realizovaný po 

celou dobu díla, vždy na celém systému bodů umístěných na stavbě)),

� Trvalý GTM se provádí na vybraných bodech či konstrukcích v zóně ovlivnění po 

dokončení stavby. Provádí se zpravidla min. po dobu záruky díla. Z důvodů 

zachování vypovídací schopnosti měření je třeba, aby trvalý GTM prováděla ta 

samá organizace která provádí GTM během stavby. 
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TKP – D kapitola 7

� Studie – řeší trasu a profil tunelu. Tunelové dílo se vždy posuzuje ve 

spojitosti s příslušným úsekem komunikace

� Dokumentace k územnímu rozhodnutí – řeší  zábory pozemků a služebnosti 

(věcná břemena). Zde se tunel již posuzuje samostatně.

� Dokumentace pro stavební povolení – řeší vlastní konstrukci tunelu a jeho 

technologické vybavení. Obsahuje pouze podrobnosti nutná k vydání 

stavebního povolení. Tuto dokumentaci nelze použít pro zadání stavby.

� Dokumentace pro zadání stavby - samostatná dokumentace zpracovaná dle 

pravidel observační metody včetně dokumentace GTM 

14Tunelářské odpoledne  2/2017 24.5.2017



TKP kapitola 24

� Aktualizace TKP 24 musí vést k unifikaci tunelových staveb

� Stavební část

� Je neměnitelná -> nutno budovat s výhledem na její životnost (100 let)

� Nutno provádět dílo dle pravidel observační metody včetně provádění GTM

� Technologické vybavení tunelu

� Během životnosti stavební části dojde několikrát k jeho obnově

� Osazovat pouze nezbytně nutné technologické vybavení –> vždy lze doplnit

� Hledat řešení pro omezení a zjednodušení údržby (suchovod, osvětlení, …)

� Dále je nutné aktualizovat:

� Vzorové listy č. 5 – Tunely (2008), norma ČSN 73 7507 Projektování tunelů PK (2013)

� dále TP 98 − Technologické vybavení tunelů PK (2010) a TP 154 − Provoz, správa a 

údržba tunelů PK (2009).
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PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Děkuji za pozornost!


