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1. Kategorie tunelu a základní technické parametry 

Délka tunelu    tunel I  1265 m 

tunel II  1229 m 

Kategorie dle ČSN 73 7507 dlouhý jednosměrný tunel, kategorie TA 

Šířkové uspořádání alternativně T7,5 nebo T9,0 (obojí je 
přípustné, vybere se alternativa podle 
technicko-ekonomického posouzení a 
rizikové analýzy) 

Provoz v tunelech  pouze jednosměrný v každé tunelové rouře 
obousměrný provoz nelze technicky řešit ani 
v jedné tunelové rouře 

Návrhová rychlost v tunelech předpokládá se 80 km/hod  

Kategorie navazující komunikace mimo tunel  S24,5/100 

2. Směrové a výškové pom ěry v tunelu 

Směrově jsou tunelové tubusy navrženy v oblouku o poloměru 800 m (tunel 
II) a o poloměru 1000 m (tunel I), v příportálových úsecích jsou pak tubusy 
v přímé. 

Podrobněji viz situace. 

Z hlediska výškového vedení trasy jsou tunely navrženy ve sklonu -1,75 % 
(klesají ve směru staničení, tj. od Brna směrem ke Knínickému portálu) 

Příčný sklon vozovky v tunelech je jednostranný 2,50%. 

Podrobněji viz podélný profil. 

3. Šířkové uspo řádání v tunelu 

Je uvažováno alternativně T7,5 nebo T9,0 (obojí je přípustné, vybere se 
alternativa podle technicko-ekonomického posouzení a rizikové analýzy) 

3.1. Kategorie T7,5  

(volná šířka mezi obrubami 7 500 mm) 

Vodící proužky   2 x 0,25 m 

Jízdní pruhy  2 x 3, 50 m 

Nouzový záliv  2 x 0,25 + 2 x 3,50 +1 x 3,50 (volná šířka 11,00 m) 
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3.2. Kategorie T9,0  

(volná šířka mezi obrubami 9 000 mm) 

Vodící proužky   2 x 0,25 m 

Jízdní pruhy  2 x 3, 50 m 

Odstavný pruh   1 x 1,50 m 

Nouzový záliv  2 x 0,25 + 2 x 3,50 +1 x 3,50 (volná šířka 11,00 m) 

4. Geologické pom ěry 

V počátečních úsecích z brněnské i kníničské strany lze očekávat ražbu ve 
sprašových pokryvech. Horninový masív kuřimské hory bude pravděpodobně 
tvořen různě zvětralými granodiority. 

V oblasti nad tunelem není žádná zástavba, ´tato oblast je součástí 
přírodního parku Baba, který tvoří lesní komplexy v kopcovité krajině 
přibližně mezi Kníničkami, Medlánkami a Kuřimí. 

Je nutno maximáln ě upřesnit geologický profil  pro stanovení způsobu 
ražby a stanovení minimální tloušťky horninového pilíře mezi tunelovými 
rourami.  

Maximální nadloží tunelu je cca 76 m, minimální nadloží na provizorních 
portálech činí 8 – 10 m. 

5. Provád ění tunel ů - ražba 

Ražba tunelů bude prováděna klasicky – cyklické ražení pomocí trhavin nebo 
mechanicky (tunelbagr, tunelová fréza): 
– Ve sprašoidních zeminách členěný výrub na 3 - 6 částí 
– Ve skalních horninách členěný výrub na dvě části – kalota a jádro. Je 

nutno počítat s trhacími pracemi – vazba na báňské předpisy. 

5.1. Plocha výrubu pro kategorii T7,5 

Normální profil bez spodní klenby  102 m2 

Normální profil se spodní klenbou  113 m2  

Profil s nouzovým zálivem   141 m2 resp. 155 m2  

5.2. Plochy výrubu pro kategorii T9,0 

Normální profil bez spodní klenby  112 m2 

Normální profil se spodní klenbou  126 m2  

Profil s nouzovým zálivem   141 m2 resp. 155 m2  
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6. Monitoring  

Během stavby bude prováděn odbornou firmou monitoring vlivů a účinků 
stavby v podzemí i na povrchu v rozsahu: 
– měření konvergencí 
– extenzometrická měření, 
– inklinometrická měření 
– měření napětí na kotvách, 
– geodetická měření v podzemí a na povrchu 
– měření teplot v hornině, a v ostění tunelu (doporučeno, není nutné) 
– pasportizace a prohlídky objektů v zóně ovlivnění stavbou tunelu 
– hydromonitoring stávajících vodních zdrojů v zóně ohrožení 
– sledování čistoty vypouštěných vod v každé lokalitě zařízení staveniště,  
– hluková měření,  
– seismická měření. 

Monitoring bude provádět firma nezávislá na zhotoviteli stavby. Po uvedení 
tunelu do provozu budou některá měření kontinuálně navazovat na měření 
během stavby. Půjde zejména o měření těch veličin či jevů. které mohou mít 
vliv na bezpečnost provozu v tunelu. Bude podrobněji definováno v dalších 
stupních projektové dokumentace a definitivně až během realizace stavby. 
V současné době nelze přesněji specifikovat. 

Ve smyslu ČSN 73 7507 je již v této studii specifikováno předpokládané 
ochranné pásmo tunelu – tzn. definice a ohraničení území, ve kterém může 
dojít stavbou tunelu k ovlivnění stávající zástavby, inženýrských sítí, zeleně, 
vodních zdrojů apod. a naopak k možnému vlivu některých v budoucnu 
budovaných staveb na již hotový tunel. Ochranné pásmo je vyznačeno 
půdorysnou polohou v situaci tunelu. Toto pásmo bude upřesněno v dalších 
stupních dokumentace včetně definice ochranné zóny tunelu (ochrannou 
zónu tunelu nelze definovat bez podrobného IG průzkumu). 

7. Stavební část 

7.1. Tunelové ost ění 

Ražené tunely budou mít dvouplášťové ostění s mezilehlou izolací. Primární 
ostění ve skalních horninách bude provedeno ze stříkaného betonu, 
výztužných sítí a kotev. V zeminách bude primární ostění ocelobetonové, 
nepředpokládá se výraznější  používání kotvení. V obou případech budou 
zejména v příportálových  oblastech ražby nutné mikropilotové deštníky. 

V zeminách bude primární ostění provedeno vždy se spodní klenbou, ve 
skalních horninách lze provést primární ostění bez spodní klenby, případně 
jen s lehkou a plochou spodní klenbou. 

Sekundární ostění tunelu bude z prostého nebo lehce vyztuženého betonu 
ve skalních horninách a z vyztuženého betonu v zeminách. Spodní klenba 
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bude provedena v návaznosti na tvar a primární ostění – viz výše. Bude 
předmětem podrobnějších statických a geotechnických výpočtů v dalších 
stupních projektové dokumentace na základě provedeného podrobného IG a 
geotechnického průzkumu. 

7.2. Vozovka a chodníky v tunelu 

V tunelu je nutné zřídit z důvodu požární bezpečnosti betonový kryt vozovky. 
Přechod na živičný kryt bude uvnitř tunelových rour, vždy cca 25 m za 
portálem (lepší ochrana proti hluku vycházejícímu z tunelu). 

Chodníky budou s betonovým povrchem. Pod chodníky budou umístěny 
kabelové chráničky či multikanály. Je nutné počítat s oddělenou trasou pro 
VN propojení mezi oběma PTO a umístěním potrubí požárního vodovodu. 
Volně vedená kabeláž v dopravním prostoru tunelu musí být minimalizována. 

7.3. Podjezdná výška 

Standardně bude dle normy ČSN 73 7507 4,50 m.  

Protože tunel bude s největší pravděpodobností větrán podélně, lze uvažovat 
i o výšce průjezdního profilu v tunelu 4,80 m a to s minimálními, resp. 
žádnými dopady na velikost výrubu. Tuto podjezdnou výšku 4,80 m je však 
nutné schválit jako odchylné řešení oproti ČSN 73 7507 na základě 
technicko-ekonomického posouzení. 

7.4. Nouzové zálivy  

Je nutno zřídit jeden nouzový záliv v každé tunelové rouře při kategorii T7,5. 

Při kategorii T9,0 není dle ČSN 73 7507 nutný žádný nouzový záliv. 

7.5. Tunelové spojky  

Bude zřízeno celkem 5 tunelových spojek pro únik osob á 200 až 250 m  

Z hlediska obvyklých potřeb zhotovitelů při ražbě (přejíždění z jednoho tunelu 
do druhého kvůli urychlení postupů ražeb a betonáží) je vhodné doporučit 
spojky průjezdné pro stavbu (je to ale nadstandardní). 

Tunelové spojky pro pěší budou dvouprostorové. Jedna část bude určena 
pro únik osob (průběžná chodba v celé délce spojky) a druhá část bude 
určena pro podružné rozvodny NN a sdělovací rozvodny. Potřeba dalších 
technologických prostor v tunelech a spojkách bude řešena v dalších 
stupních projektové dokumentace např. vyražením potřebného počtu velkých 
elektrovýklenků.přímo z tunelových tubusů. Všechny spojky budou sloužit 
rovněž jako koridory pro kabelová vedení z jednoho tubusu do druhého. 
Kabelové chráničky či multikanály budou vždy pod chodníky. 
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7.6. Otáčecí zálivy 

Nebudou zřizovány  

7.7. SOS výklenky 

Budou zřízeny cca po 125 m vpravo ve směru jízdy. Tzn. 10 SOS výklenků 
v každé tunelové rouře (vždy naproti TS a přibližně uprostřed mezi TS). 

Před portály budou na obou stranách navíc hlásky SOS dálničního typu 
s ochranou osob svodidly. 

7.8. Hydranty a požární vodovod 

V tunelu je požární vodovod předepsaný normou ČSN 737507. Bude zřízen 
pod chodníkem  vlevo ve směru jízdy s nadzemními hydranty ve výklencích 
vždy naproti SOS – tj. 11 ks v každé tunelové rouře plus dva nadzemní 
hydranty před každým portálem (do 25 m od nástupních ploch HZS). 

Požární vodovod DN200 bude veden pod chodníkem vlevo ve směru jízdy co 
nejblíže k ostění tunelu.  

Jako zdroj požární vody se doporučuje zřídit požární nádrž o objemu 100 m3, 
napojenou na veřejný vodovodní řád a současně zřídit ATS. Je možné přímé 
napojení na vodovodní řad s dostatečnou kapacitou bez požární nádrže a 
ATS. (pravděpodobně na straně portálu Brno). 

7.9. Přístupové obslužné cesty k portál ům a příjezdy jednotek IZS 

K portálu a PTO Brno se předpokládá příjezd po komunikaci vedoucí blízkým 
sídlištěm Svatý Ján, zbývající úsek nové komunikace od sídliště k portálu 
bude vybudován v rámci výstavby tunelu. 

K portálu a PTO Knínice bude příjezd po nové komunikaci od MUK Kuřim. 

Musí být předmětem posouzení bezpečnostní koncepce tunelu a být 
projednáno se složkami IZS. 

Před oběma portály musí být v těsné blízkosti umožněno pro zasahující 
jednotky IZS přejíždění mezi oběma jízdními pásy v minimální šířce 8 m Lze 
řešit plastovými kůly s řetízky nebo obdobnou konstrukcí, snadno 
překonatelnou vozidly pro jednotky IZS (i za cenu prostého proražení a 
demolice této zábrany vozidlem HZS). 

7.10. Nástupní plochy p řed portály 

Musí být zřízeny na obou stranách.  

Přistávací plocha pro vrtulník IZS lze zřídit efektivně zřejmě na straně portálu 
Brno. O zřízení nebo nezřízení přistávací plochy pro vrtulník bude 
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rozhodnuto na základě posouzení bezpečnostní koncepce tunelu a 
projednání se složkami IZS. Ve studii se s touto plochou prozatím neuvažuje. 

Před oběma vjezdovými  portály (na obou stranách tunelu) musí být 
dostatečně velké volné plochy pro sníh odklízený z komunikace před 
tunelem. Plochy musí být odvodněny do silničního odvodnění mimo tunel 
(obsah soli v odklízeném sněhu). 

7.11. Portály 

Portály na obou stranách by měly být posunuty od sebe v podélném směru o 
cca 25 m nebo upraveny tak, aby nemohlo docházet k nasávání kouře 
z jedné roury do druhé. 

Prostor kolem portálů bude upraven např. kamenným záhozem či obkladem 
s minimalizací požadavků na údržbu (obtížný přístup pro údržbu). Lze řešit 
např. analogicky jako portál Pisáreckého tunelu. 

Oba portály musí být oploceny nebo jinak chráněny proti vniknutí 
nepovolaných osob do prostoru nad portálem a jejich možnému pádu na 
vozovku, resp. proti vandalismu – házení předmětů na projíždějící vozidla.  

7.12. Portálové technologické objekty (PTO) 

Budou zřízeny na obou stranách včetně dvou trafostanic a jednoho lokálního 
velínu. Je navrženo následující uspořádání PTO : 
– Na straně portálu Brno bude vně vjezdového portálu PTO s trafostanicí a 

rozvodnami VN, NN a částí UPS případně kombinované s 
dieselagregátem. Vně výjezdového portálu Brno bude umístěna budova 
čerpací a automatické tlakové stanice (ATS).  Součástí PTO bude i sklad 
dopravních značek pro provizorní dopravní značení při uzavření tunelu. 
Oba objekty mohou být přesypány. Musí být zřízen příjezd k těmto 
objektům (odstavná plocha) a potřebný prostor před nimi pro zastavení 
montážního vozidla údržby a pro navážení transformátorů. 

– Na straně portálu Knínice bude PTO, kde bude umístěna trafostanice, 
rozvodny VN, NN rozvodny sdělovacích zařízení, druhá část UPS, 
kombinovaná případně s dieselagregátem a lokální velín.  

7.13. Únikové štoly pro osoby  

Jde o záchranné cesty z tunelových rour přímo do venkovního prostoru. Dle 
platné legislativy není nutno zřizovat. Únik osob z tunelových rour je řešen 
tunelovými spojkami. 

7.14. Odvodn ění tunelu 

Odvodnění vozovky štěrbinovými obrubníky se zaústěním do sběrné jímky 
na obou stranách tunelu (kapacita cca 50 m3). Vzhledem ke směrovému 
řešení tunelu budou štěrbinové obrubníky umístěny vpravo ve směru jízdy.  
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Drenážní odvodnění bude vyústěno do dešťové kanalizace. 

Na základě podrobného hydrogeologického průzkumu a stanovení možných 
ovlivnění režimů spodních vod a jejich předpokládaných množství bude 
rozhodnuto o systému hydroizolace ražených tunelů (uzavřená tlaková, resp. 
deštníková či polouzavřená drenážní). Doporučuje se pokud možno 
deštníková nebo uzavřená, ale vždy oddrénovaná hydroizolace. Zkušenosti 
z dosud provedených uzavřených tlakových izolací tunelů ukazují na ne příliš 
velkou spolehlivost uzavřené izolace. 

V tunelech budou čistící výklenky rubových drenáží – po obou stranách po 
cca 50 m. Na levé straně ve směru jízdy je možné každý druhý čistící 
výklenek kombinovat s hydrantovým výklenkem a čistící kusy umístit i ve 
výklencích před vstupy do tunelových spojek. 

8. Technologická část 

8.1. Osvětlení v tunelech a p řed portály 

Bude zřízeno pro obousměrný provoz v každém tunelu s příslušnými 
akomodačními pásmy pro danou návrhovou rychlost. 

Nad každým chodníkem budou ve výšce cca 1,0 m v ostění tunelu umístěna 
svítidla nouzového osvětlení napájená ze zdroje nepřerušené dodávky el. 
energie. 

Obrubníky budou na obou stranách vozovky osazeny aktivními LED diodami 
(kočičí oči). 

Tunelové spojky budou osvětleny normálním zářivkovým osvětlením (spínání 
v únikových cestách pohybovým čidlem nebo čidlem otevření dveří do 
únikové cesty ve spojce) a nouzovými svítidly nad chodníkem analogicky 
jako v tunelu. 

Technologické prostory budou osvětleny standardním zářivkovým 
osvětlením. 

Prostory před portály a nástupní plochy pro IZS) budou vybaveny veřejným 
osvětlením, které bude ovládáno ŘS tunelu. 

8.2. Větrání v tunelech 

Postačuje podle legislativy podélné větrání. Na portálech by neměl být 
problém s rozptylem znečištěného vzduchu. Standardně lze uvažovat 
proudové reverzibilní ventilátory pod klenbou tunelu, které nezasahují do 
průjezdného profilu. Spouštění ventilace bude automatické na základě 
měření opacity, koncentrace Nox a CO, prostřednictvím řídícího systému 
přes EPS a videodetekci požáru v případě požáru či jiné mimořádné události, 
vždy však s možností ručního ovládání a vstupu dispečera či velitele 
zasahující jednotky HZS. Podrobná dimenzace větrání v tunelech bude 
předmětem výpočtů v dalších stupních projektové dokumentace. 
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8.3. Větrání únikových cest a technologických prostor 

Lze zjednodušeně řešit přetlakovým větráním z tunelových trub. Na vstupech 
vzduchotechniky v technologických prostorách musí být potom prachové 
filtry. V únikových cestách na každé straně vždy dvojice požárních klapek a 
jeden ventilátor. 

V případě požadavku na separátní větrání technologických prostor 
v tunelových spojkách nebo velkých elektrovýklenků se doporučuje zřídit 
průběžný větrací kanál pod vozovkou v celé délce obou tunelových trub, 
které by čerstvým vzduchem a přetlakově větraly jak únikové cesty, tak 
technologické prostory. Zmíněný větrací kanál není obsažen ve výkresové 
části. 

8.4. Dopravní zna čení a řízení dopravy 

Řízení dopravy bude z CTD, předpokládá se využití CTD na BKOM na 
Renneské třídě. 

Předpokládá se standardní pevné a proměnné dopravní značení včetně 
pruhové signalizace a informačních tabulí ZPI napojené na řídící systém. 

Na proměnné dopravní značení tunelu bude napojeno i proměnné dopravní 
značení na přilehlých MÚK na obou stranách tunelu. 

8.5. Informa ční rozhlas – hlasité ozvu čení v tunelu 

Pokud nedojde ke změně legislativy bude realizován minimálně v únikových 
cestách (tunelových spojkách), na vstupech do těchto cest a v oblastech 
před portály na obou stranách. Bude ovládán z řídícího systému 
(automatická hlášení pro předpokládané a předem definované mimořádné 
stavy) s možností přímého vstupu dispečera nebo velitele zásahu HZS). 

8.6. Informa ční systém 

V tunelech budou osazeny : 
– označení záchranných únikových cest a vzdáleností mezi nimi 
– tabule ZPI se základními informacemi pro řidiče v tunelu v případě 

mimořádného dopravního stavu v tunelu – dopravní nehoda, požár, 
kongesce apod. 

8.7. Videodohled, kamerový systém 

Kamerový digitální systém s funkcí videodetekce (stojící vozidlo, požár, 
pohyb osob v tunelu, případně registrace značek ADR na vozidlech). 

V tunelech stacionární černobílé kamery, před portály otočné barevné 
kamery. 
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8.8. Elektronické zabezpe čovací za řízení (EZS) 

EZS bude instalováno na všech objektech PTO, ATS a na vstupech do 
technologických prostorů. 

8.9. Požární zabezpe čení 

– Tlačítkové hlásiče v SOS skříních a na vstupech do záchranných 
únikových cest. 

– Automatické liniové hlásiče. 
– Automatická detekce kouře (videodetekce požáru) 
– Komunikace systému EPS s příslušným útvarem HZS. 
– Přenosné hasicí přístroje ve skříních SOS. 
– Požární vodovod (potrubí a hydranty). 
– Přenos informací o požáru či závažném mimořádném stavu v tunelu a 

příslušných dat na HZS. 

8.10. Bezdrátové spojení v tunelu  

Bude zajištěno : 
– Radiové spojení jednotek IZS a správce komunikace 
– Přenos signálu GSM mobilních operátorů (není součástí investice ŘSD 
ČR) 

– Přenos signálu  vybrané komerční rádiové FM stanice s dopravním 
hlášením (např. ČRo1) 

8.11. Řídící systém 

Bude plně automatický s možností vstupů dispečera na základě SW projektu 
a provozní dokumentace tunelu v případě mimořádných dopravních a 
provozních stavů. 

Předpokládá se řízení provozu a dopravy ze stávajícího CTD  na Renneské 
ul. (BKOM a.s.).  

V případě poruchy přenosu dat na CTD bude možné řídit provoz tunelu 
z lokálního velínu v PTO Brno. 

8.12. Měření výšek vozidel 

Bude zřízeno na příjezdových trasách k tunelu z obou stran tak, aby bylo 
možné nadměrné vozidlo před tunelem bezpečně zastavit proměnným 
dopravním značením před vjezdem do tunelu. Zařízení pro měření výšek 
bude napojeno na  řídící systém  a řízení dopravy v tunelu. 
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8.13. Měření pro signalizaci nebezpe čí vzniku námrazy 

Není nutné zřizovat. 

8.14. Napájení tunelu el. energií 

Ze dvou stran dva nezávislé přípoje VN (napájení v 1. stupni). Trafostanice 
na obou portálech vzájemně propojené VN kabely (redundance). 

Zdroj nepřerušené dodávky Dvě UPS (rotační nebo stabilní na obou 
portálech v PTO, případně kombinované s dieselagregáty). 

Tunel bude z hlediska napájení rozdělen na samostatně vypínatelné úseky 
(předpoklad 3 úseky) v délkách cca 400 m. 

9. Předpokládaná skladba stavebních objekt ů tunelu 

– Provizorní portál a stavební jáma Brno 
– Portál a hloubená část Brno 
– Ražený tunel I – ražba a primární ostění 
– Ražený tunel I – izolace 
– Ražený tunel I – sekundární ostění 
– Ražený tunel II – ražba a primární ostění 
– Ražený tunel II – izolace 
– Ražený tunel II – sekundární ostění 
– Tunelové spojky – ražba a primární ostění 
– Tunelové spojky – izolace 
– Tunelové spojky – sekundární ostění 
– Stavební jáma a portál Knínice 
– Portál Knínice 
– Hloubená část Knínice 
– Vozovka a chodníky v tunelu I 
– Vozovka a chodníky v tunelu II 
– Odvodnění tunelu 
– Požární vodovod 
– Zdroj požární vody,  ATS 
– Elektroinstalace v tunelu 
– Ocelové konstrukce pro kabelové systémy a technologie v tunelu 
– Bezpečnostní značení v tunelu 
– PTO Knínice– stavební část 
– PTO Brno – stavební část 

10. Technologické vybavení tunel ů (předpokládané provozní soubory) 

– Osvětlení tunelu 
– Osvětlení nástupních ploch pro IZS 
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– Nouzové únikové osvětlení 
– Větrání tunelů 
– Větrání únikových cest a podzemních technologických prostor 
– Řízení dopravy – DZ, PDZ 
– Informační systém - ZPI, 
– Informační rozhlas - ozvučení tunelu (?) 
– Videodohled a videodetekce (digitální systém) 
– SOS hlásky – tísňové volání 
– EPS v tunelu a technologických prostorách 
– EZS technologických prostor a vstupů do tunelových spojek (chráněných 

únikových cest) 
– Bezdrátové spojení (IZS, správce tunelu – BKOM, přenos signálu alespoň 

jedné rozhlasové stanice, převaděč IDR pro IZS) 
– Provozní telefon pro údržbu tunelu (záložní servisní telefonní síť) 
– Signál mobilních operátorů (není součástí investice, ale jsou potřebné 

stavební úpravy a úpravy v rozvodnách pro jeho zajištění) 
– Řídící systém dopravy a technologie 
– Měření pro ŘS tunelu 

– měření úsekové rychlosti v tunelu 
– měření opacity 
– měření NOx a CO 
– měření výšky vozidel 
– měření na monitorovacích prvcích v tunelu (kotvy, extenzometry, 

případně konvergence apod.) 
– Čerpací stanice a ATS 
– Ochrana proti bludným proudům 
– Uzemnění tunelu 
– Rozvodny VN a trafostanice 
– Rozvodny NN 
– Zdroj nepřerušené dodávky el. energie – UPS 
– Kabelová koordinace (tunel, předpolí, průběžné kabely apod.) 
– Zpracování a přenos dat na NDIC 
– Souvisící úpravy CTD. 

11. Souvisící dokumentace jako podklady pro DÚR 

a) Koncept požárně bezpečnostního řešení (DÚR závazný koncept PBŘ, 
v dalších stupních požární dokumentace standardní požární dokumentace 
dle Stavebního zákona a příslušných požárních předpisů). Současně je 
vhodné zpracovat i Operativně taktickou studii vedení požárního zásahu 
(OTS). Potřeba zpracování OTS bude vycházet z konceptu PBŘ. 

b) Technicko-ekonomické a bezpečnostní posouzení : 
– Pro stanovení příčného uspořádání (kategorie T7,5 nebo T9,0) a 

počtu nouzových zálivů. 
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– Pro stanovení podjezdné výšky (4,50 nebo 4,80). 
– Riziková a bezpečnostní analýza (nejlépe ve stupni DÚR, 

případně vhodněji jako podklad pro DÚR). 

c) Nezbytné součásti dokumentace EIA : 
– Rozptylová studie prostorů před portály pro podélné větrání a 

výnos znečištěného vzduchu z výjezdových portálů tunelů. 
– Hluková studie portálových oblastí. 
– Likvidace a obnova zeleně zejména v oblasti portálů. 
– Studie vlivů trhacích prací v tunelu 

d) Likvidace odpadů 
– Definice vzniklých odpadů 
– Možnosti jejich ukládání či likvidace 
– Využitelnost odpadů jako druhotných surovin 

12. Požadavky na pr ůzkumy 

12.1. Podrobný inženýrsko-geologický a hydrologický  průzkum  

Doporučuje  se provést již pro stupe ň DÚR v následně uvedeném 
doporučeném rozsahu : 
– Průzkumné vrty pod úroveň počvy tunelu cca po 60 m (situované do 

horninového pilíře mezi tunelovými rourami 
– Průzkumné vrty vně tunelových rour vždy ve staničení provizorních portálů 

a následně cca po 120 m. Žádný vrt nesmí být situován do profilu tunelu 
nebo tunelové spojky. 

– Průzkumná štola z portálu Brno v profilu jedné tunelové roury délky cca 
100 m. 

– Geotechnické zkoušky in situ – v průzkumné štole, ve vrtech a v kopaných 
sondách. 

– Hydrologický průzkum (hydrovrty včetně vystrojených monitorovacích vrtů 
využitelných po celou dobu výstavby). 

– Souvisící prognóza ovlivnění hladiny spodních vod ražbou tunelu. 
– Laboratorní rozbory a zkoušky – mechanika zemin a mechanika hornin 

pro stanovení geotechnických parametrů pro výpočty. 
– Korozní průzkum. 
– Využitelnost vytěžených sprašoidních zemin z raženého a hloubeného 

tunelu jako cenných druhotných surovin.  

12.2. Pasportizace  

Pasportizace budov a objektů v ochranném pásmu tunelu (pro stupeň DÚR 
v základní rešeršní podobě, pro DSP/ZDS podrobná pasportizace) : 
– Vyhledání a pasportizace stávajících vodních zdrojů (jde zejména o 

studny v zahrádkářském areálu z brněnské strany). 



Strana 15 z 15 
Brno, prosinec 2008 

Tunel Kuřim, Technická studie 
 

  

 

– Pasportizace zeleně v ochranném pásmu tunelu v přírodním parku Baba 
(zóna možného ovlivnění hladiny spodních vod). 

12.3. Seismický pr ůzkum  

– nejpozději před zpracováním DSP/ZDS. 

12.4. Dendrologický pr ůzkum 

Je potřebný pro zpracování dokumentace EIA a DÚR. 

 

 

 

Brno, 17.12.2008     Zpracoval : L.Kosík 
  

 AMBERG Engineering Brno, a.s. 
 
 
 












