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Úvod

Předkládaná Závěrečná zpráva o postupu řešení prací na Projektu  č.  61 – 08 

„Monitoring  podzemních  objektů v etapě užívání“ presentuje průběh řešení a výsledky 

jednotlivých etap projektu.

Práce na projektu byly  zahájeny v říjnu 2008 tak, jak je stanoveno v příloze I  smlouvy 

č.j. 2718/08  ze dne 15. 10. 2008 ve znění Dodatku č. 2 této smlouvy (č.j. 2607/09) ze dne 

15. 10. 2009  na provedení veřejné zakázky na Projekt výzkumu a vývoje č. 61–08 uzavřené 

mezi Českým báňským úřadem v Praze jako poskytovatelem  a společností Energie - stavební 

a báňská a.s. jako příjemcem a byly  ukončeny do 30. 10. 2010.

Podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě na provedení veřejné zakázky na projekt výzkumu 

a vývoje ze dne 15.10.2009 byla upravena věcná náplň projektu s tím, že experimentální 

měření geotechnických parametrů bylo omezeno pouze na pět vybraných podzemních objektů 

(viz 3. etapa).  Hlavní pozornost projektu pak byla nadále věnována především zpracování 

rizikových analýz pro jednotlivé typy podzemních objektů. Ze získaných výsledků a 

definovaných rizik byly stanoveny zásady pro návrh metodického postupu pro provádění 

monitoringu podzemních objektů. 

Novelou zákona č. 61/1988 Sb. (ve znění zákona č. 376/2007 Sb.) a na tento zákon 

navazující prováděcí vyhláškou  ČBÚ č. 49/2008 Sb., byl do českého horního práva nově 

ustanoven pojem „podzemní objekt“. Tento projekt navazuje na uvedené legislativní úpravy 

a jeho hlavním úkolem je stanovit zásady monitoringu  podzemních objektů v etapě provozu. 

Je zřejmé, že z hlediska bezpečnosti nejen vlastní podzemní stavby  je nutné zajišťovat 

především stálou kontrolu stavu trvalé nosné konstrukce tak, aby nemohlo dojít k haváriím 

s velkými materiálními škodami, případně až k ohrožení lidských životů. Kontrolovat je však 

nutno i další skutečnosti, které mohou ovlivnit stabilitu objektů nebo jejich bezpečné 

provozování (stav větrání, možnost nahromadění škodlivých látek, přítoky podzemních vod, 

apod.).  Tyto povinnosti nemohou být ponechány pouze na uvážení vlastníka (uživatele) 

podzemního objektu (PO), ale je nutné vytvořit systém státního odborného dohledu 

zajištujícího obecný zájem společnosti na bezpečném provozu těchto objektů, jejichž havárie 

může mít fatální následky nejen pro uživatele těchto objektů, ale i  pro obyvatele nadzemní 

zástavby. Nepřítomnost monitorování podzemních objektů je proto nutné velmi rychle řešit.
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Zásadním motivem a cílem projektu bylo stanovení intervalů, obsahu a rozsahu 

kontrol pro jednotlivé typy podzemních objektů v závislosti na způsobu jejich využití a 

možnosti výskytu jednotlivých druhů rizik.
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1. Etapa č. 1 „Zhodnocení  současného stavu, obsahu a rozsahu 
monitoringu v budovaných a provozovaných podzemních 
objektech“

Práce na etapě byly  zahájeny v říjnu 2008 a ukončeny 31. března 2009.

1.1. Cíle etapy

      Cílem etapy bylo předložit přehled typů podzemních objektů, které representují 

jednotlivé kategorie včetně jejich popisu, případně informací o provádění monitoringu na 

těchto dílech, ať už se vyskytoval v průběhu výstavby nebo ve fázi užívání. Závěrečná 

etapová zpráva byla rovněž doplněna o kapitolu 1.5. Zahraniční zkušenosti s monitorováním 

podzemních objektů.

1.2. Průběh prací na etapě

Řešení prvé etapy bylo  zaměřeno na získání podkladů pro analýzu a syntézu poznatků 

o současném stavu obsahu a rozsahu geomechanického a bezpečnostního monitoringu,

zaměřeného zejména na problematiku posuzování stability nosných konstrukcí včetně 

spolupůsobení okolního horského masivu a bezpečného provozování. Pro jednodušší  

orientaci v problematice a v souladu se zadáním bylo řešení etapy rozděleno na tři oddíly a 

v každém představena díla, reprezentující vybrané kategorie:   

a) Provozovaná podzemní díla :

- silniční tunel Klimkovice

- silniční tunel Valík

- silniční tunel Libouchec

- pražské metro

- silniční tunel Mrázovka

- železniční tunely           ○  Špičák na Šumavě

                                                              ○  vinohradské

                                                               ○   Krasíkov

b) Kanalizační stoky a kolektory
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- stoka Q, Barrandov – dešťová výpusť

- stoka A, Pařížská – Čechův most

- brněnské kolektory

c) Realizované stavby (nebo právě dokončené či ve zkušebním provozu)

- tunelový komplex Blanka

- vítkovské železniční tunely

- silniční tunel Královodvorský

- kabelový tunel Vltava

- kabelový tunel Pankrác

- stoka – Modřanský sběrač   

                                          

V podzemních objektech stavěných v posledních 30 až 40 letech moderními 

technologiemi (např. nová rakouská tunelovací metoda) je geomechanický monitoring 

nezbytnou součástí technologie výstavby. 

V objektech, které jsou v užívání, bylo jednoznačně doloženo, že u podzemních děl 

relativně nových, u nichž se při výstavbě používaly výše zmíněné nové technologie, je 

součástí i geomechanický monitoring a u děl „klasických“ (starých), bylo případné užití 

geomechanického monitoringu jen velmi omezené nebo žádné. 

Z informací o aktuálním obsahu a rozsahu monitoringu v provozovaných objektech 

z prvé skupiny mladších objektů lze posoudit, v jakém rozsahu je možné prvky monitoringu z 

doby výstavby přenést do následného monitorování objektu ve fázi provozu. 

Ze starších podzemních objektů byla věnována pozornost vybraným železničním 

tunelům. V souladu se zadáním se předpokládá využití údajů o stávajícím geomechanickém 

monitoringu z těchto historických železničních tunelů, realizovaných v různých geologických 

poměrech.

Jak poměrně složité bylo získání informací a podkladů o dříve realizovaných 

podzemních dílech, dokládá výstavba stoky Q. Tato dešťová výpust má odvádět dešťové vody 

z lokality Barrandov. Realizace probíhala okolo roku 1980, projektantem byl Hydroprojekt a 

zhotovitelem VDUP. Jediná dochovalejší zmínka je o stoce Q  z doby, kdy bylo třeba tuto 

stoku monitorovat v souvislosti s budováním tramvajové rychlodráhy ze Zličína na Barrandov 

a založením  pilířů estakády. 
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Podle dostupných informací (zejména pomocí kontaktů na katedře geotechniky ČVUT 

a na sekretariátu České tunelářské asociace) a informací získaných pomocí dalších 

kontaktovaných odborníků (např. Anglie, Německo, Rakousko, Austrálie, Kanada, Norsko), 

není nikde uzákoněn následný dozor orgánů státní správy nad dokončeným důlním dílem. 

Jiná je pak otázka následného monitorování dokončených podzemních děl v době užívání.  

Abychom výše uvedené informace verifikovali, oslovili jsme ve spolupráci 

s pracovníky ČBÚ jak orgány státní správy, tak jejich ekvivalenty v Německu, Rakousku, 

Polsku, Švýcarsku a na Slovensku, tak abychom zdokumentovali jejich národní systém 

dozoru nad podzemními objekty, ať už ve fázi výstavby, či během provozu. Všem stranám 

jsme zaslali stejné otázky:

- Je ve Vaší zemi vedena evidence užívaných podzemních objektů a existuje státní dozor 

nad těmito objekty?

- Existuje nějaký systém dozoru nad užívanými podzemními objekty a je tento systém 

uzákoněn v legislativě Vaší země?

- Která organizace ve Vaší zemi provádí monitorování těchto objektů?

Ze získaných odpovědí vyplývá, že v uvedených zemích nejsou vedeny centrální 

registry provozovaných podzemních objektů a ani není legislativně, až na drobné resortní 

výjimky, stanoven systém/* státního dohledu nad provozovanými podzemními objekty. 

Legislativa se vztahuje převážně na procesy povolování staveb a jejich realizaci až do doby

předání do užívání. 

Následný bezpečný provoz a využívání objektů jsou pak již v kompetenci  vlastníků 

nebo provozovatelů těchto objektů. 

1.3. Dílčí etapové závěry

Řešení etapy č. 1  naplnilo vytčené cíle a je možno jej použít pro další pokračování v 

řešení celého projektu 61 -08.

Vzhledem k získaným zkušenostem ze zahraničí, které potvrdily absenci jak státního  

centrálního registru provozovaných podzemních objektů, tak legislativního základu systému 

dohledu nad těmito objekty, můžeme konstatovat, že řešení tohoto projektu je v tomto směru 

průlomové.

Výsledky tohoto projektu se mohou v budoucnu stát významným vodítkem i pro 

sousední státy, potažmo pro celé evropské společenství.



Projekt ČBÚ č. 61 – 08                                                                                                     Závěrečná zpráva projektu

8

2. Etapa č. 2 „Vyhodnocení dostupných materiálů z aktuálně 
prováděných měření a sledování podzemních objektů v čase, se 
zaměřením na potřebný obsah a rozsah monitoringu pro 
hodnocení objektů ve fázi užívání“

Práce na etapě byly  zahájeny v říjnu 2008 a ukončeny 31. března 2009.

2.1. Cíle etapy

      Cílem etapy bylo kritické posouzení materiálů získaných ze stávajícího monitoringu 

podzemních objektů a zhodnocení možností uplatnění metod a výsledků geomechanického a 

bezpečnostního monitoringu prováděného ve fázi výstavby objektu a v následném 

monitoringu těchto objektů ve fázi provozu. Dále pak specifikace  prvků monitoringu z fáze 

výstavby, jejichž přenos do fáze provozní lze považovat za metodicky přínosný a ekonomicky 

únosný.

2.2. Průběh prací na etapě

Pro správné vyhodnocení získaných materiálů a dat je jistě zcela na místě si 

připomenout základy monitorování, důvody jeho vzniku, obecné zásady  a to vše s cílem 

stanovit  metody monitorování i pro díla v etapě užívání. Zřejmě platí zcela obecné pravidlo, 

že monitorovat provozované dílo je maximálně efektivní v těch případech, ve kterých je 

možno navázat na kvalitně prováděný monitoring během výstavby podzemního díla.   

  

Geotechnický monitoring je definován jako souhrn činností vedoucích k zjištění stavu 

horninového masivu a vývoji tohoto stavu v čase. Znalost stavu, v jakém se horninový masiv 

nachází, není konečným cílem monitoringu, ale jen prostředkem k jeho dosažení. Cílem je 

předpověď dalšího chování horninového masivu a přijímání opatření, kterými by se chování 

horninového masivu udrželo v přijatelných mezích. S tím souvisí i kontrola účinnosti těchto 

opatření a předpověď vzniku nebezpečí nežádoucích a neočekávaných jevů v chování 

horninového masivu a ve spolupůsobení hornina - tunelové ostění - nadzemní objekt během 

ražeb. 
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V rámci řešení etapy byly zpracovány následující kapitoly:

- Zásady zpracování  projektu monitoringu

- Zpracování a prezentace naměřených dat

- Hodnocení dat

- Nejistoty při hodnocení výsledků měření

- Měření v podzemí

- Měření na povrchu nad budovanými podzemními díly

- Vyhodnocování získaných dat

- Otázky prognózy dalšího vývoje sledovaných veličin

- Monitoring podzemních děl, která jsou součástí hydrotechnických staveb

2.3. Dílčí etapové závěry

Ze zhodnocení současného stavu obsahu a rozsahu monitoringu na v současnosti 

budovaných podzemních dílech v České republice lze odvodit několik významných závěrů:

a) Komplexnímu monitoringu je během výstavby dnes podrobena každá větší podzemní 

stavba.

b) Rozsah i obsah monitorování je zaměřen na všechny možné jevy, které mohou 

v průběhu výstavby ohrozit nejen bezpečnost pracovníků provádějících výstavbu, ale i 

kvalitu díla, jeho rychlou výstavbu, mohou způsobit vznik víceprací, zdržení při 

výstavbě a zvýšení nákladů.

c) Monitoring je zaměřen vždy nejen na bezpečnost provádění pozemních staveb během 

ražeb, ale i na optimalizaci požadavků na ekonomické provádění předmětného díla a 

na jeho kvalitu z technického pohledu. Téměř na všech analyzovaných podzemních 

stavbách docházelo k situacím, kdy na základě výsledků  monitoringu byla 

upravována technologie ražeb i projektová dokumentace. Lze mít za to, že se i 

několikrát předešlo haváriím většího rozsahu. 

d) U tunelu Březno, kde došlo k velmi rozsáhlé havárii s následným zastavením ražeb na 

několik měsíců, proběhl zával pod kontrolou měření a monitoring tak umožnil 

minimalizovat ekonomické ztráty a nedošlo k ohrožení lidských životů.

e) Úroveň, na které se monitoring v ČR dnes provádí, je minimálně stejná jako na  

největších a technicky nejnáročnějších podzemních i jiných inženýrských stavbách 

v zahraničí.
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f) Běžně se při tom používají nejmodernější přístrojové a měřící technologie, které lze 

opatřit na světovém trhu. Některé měřické metody jsou při tom částečně nebo plně 

automatizovány, například konvergenční měření.

g) Konvergenční měření je vždy základním měřením, které kontroluje nejen bezpečnost 

ražeb, ale i shodu předpokladu projektu se skutečností z hlediska deformační reakce  

systému hornina - ostění tunelu.

h) Další typy měření koncentrované ve sdružených profilech umožňují kontrolovat 

správnost hypotézy přetváření a korigovat ji na principu zpětných analýz.  

i) Monitoring na stavbách tunelu průběžně produkuje obrovské množství dat, které nelze 

archivovat, skladovat a zpracovávat jinak, než prostřednictvím počítačových databází 

a speciálních softwarových produktů. Tyto nástroje byly vyvinuty ve společnosti 

ARCADIS – Geotechnika a.s. (dříve SG – Geotechnika a.s.) a používají se dnes na 

téměř všech podzemních stavbách.

j) Na trhu geotechnických konsultačních firem v ČR v současnosti existují 2 až 3  

subjekty, které jsou schopné zajišťovat monitorování podzemních staveb.

k) Za základní nedostatek je nutné považovat, že na monitoring podzemních staveb  

v průběhu výstavby nenavazuje systémově monitoring v průběhu provozování 

hotových děl. Jeho navrhování a provádění není komplexně a systematicky 

zpracováno ani ve vyhláškách, ani v normách. Měl by vždy navazovat na monitoring 

v průběhu výstavby.

Z hlediska legislativní základny, prováděcích standardů, technických podmínek apod.

je možné konstatovat, že ty jsou vesměs ve zpoždění za skutečnou úrovní, s jakou se 

monitoring na stavbách provádí. Tento fakt by v budoucnosti, v době finanční krize, mohl 

způsobit omezení monitorovacích programů s fatálními důsledky pro bezpečnost i ekonomiku 

podzemních prací. Proto je třeba legislativní základnu postupně upravit, aby byla ve shodě 

s reálnými aktuálními potřebami.

Provádění monitoringu  v průběhu výstavby podzemních staveb je především  popsáno 

v Technických kvalitativních podmínkách pro dokumentaci staveb (TKP – D)   Ministerstva 

dopravy, odboru dopravní infrastruktury v kapitole 7 věnované tunelům, podzemním stavbám 

a galeriím. Požadavky na rozsah a způsob provádění monitoringu v průběhu výstavby 

podzemního díla jsou  uvedeny poměrně podrobně v kapitole 7.6.4. tohoto dokumentu. Tyto 

TKP-D byly vypracované v roce 2005.
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Česká tunelářská asociace vydala v roce  2006 dokument „ Zásady a principy NRTM 

jako převažující metody konvenčního tunelování v ČR“. V něm jsou v kapitolách 3.3.1. až 

3.3.4. stanoveny požadavky na projekt monitoringu a v kapitole 5.5. požadavky na provádění 

monitoringu v průběhu ražeb podzemního díla.

Povinnost provádět monitoring nepřímo vyžaduje i Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. Ta je však  již z hlediska moderních  požadavků na monitoring a 

nové technologie ražení podzemních staveb, zejména tunelů dopravní infrastruktury, zastaralá 

a je nutno ji inovovat (viz projekt ČBÚ č. 38-05, který skončil v listopadu 2007 a jehož 

výstupy návrhy na inovaci Vyhlášky č. 55/1996 Sb. obsahovaly).

Kromě těchto dokumentů dnes existuje bohatá česká i zahraniční literatura a standardy 

ITA AITES, která odpovědným inženýrům a orgánům dozoru v souhrnu poskytuje dostatek 

informací o správném provádění monitoringu na inženýrských, a tudíž i podzemních 

stavbách. 
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3. Etapa č. 3 „Výběr charakteristického vzorku podzemních 
objektů a příprava  zkušebního měření a sledování“

Práce na etapě byly zahájeny 1. ledna 2009 a ukončeny 30. dubna 2009.

3.1. Cíle etapy

Cílem této etapy byl výběr podzemních objektů z databáze získané v rámci 

kontrolních prohlídek podzemních objektů provedených Báňskou záchrannou službou (BZS)

v souladu s Vyhláškou ČBÚ č. 49/2008 Sb. 

Etapová zpráva obsahuje zdůvodněný výběr charakteristických objektů pro 

experimentální monitoring, reprezentující jednotlivé typy objektů a návrhy přístrojového 

vybavení a monitoringu v těchto objektech.

3.2. Průběh prací na etapě

Základními podklady, ze kterých jsme při zpracování projektu vycházeli, byly zápisy 

z kontrol provedených pracovníky HBZS Praha dle vyhl. ČBÚ č. 49/2008 Sb. 

Ke dni 30.6.2010 bylo prohlédnuto 247 podzemních objektů u 42 provozovatelů. 

Celkem bylo prohlédnuto 287 366 m podzemních objektů.

Je třeba říci, že z dosavadního průběhu uskutečněných prohlídek převládají spíše 

kladné zkušenosti. Organizace i ustanovené osoby účinně spolupracovaly při plánování 

termínů prohlídek, přípravě potřebné dokumentace i při vlastních prohlídkách. V některých 

případech – zvláště u starších objektů – nebylo možno dohledat některé požadované údaje a 

podklady (datum výstavby, datum uvedení do provozu, mapovou dokumentaci, ...) a někdy 

nebylo možno jednoznačně stanovit, zda se jedná o objekt ražený či hloubený.

U jednotlivých provozovatelů podzemních objektů byly zjištěny výrazné rozdíly 

v úrovni zabezpečení objektů, monitoringu stavu objektu, způsobu a systému prováděných 

provozních kontrol, tedy v celkové „péči“ o objekty. Příkladná situace je např. v pražských 

kolektorech, jinde jsou tyto kontroly omezeny na nezbytně nutné minimum.

V žádném případě však nebyly zjištěny tak závažné závady, které by bránily 

bezpečnému provozu objektu.
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Je však třeba zdůraznit, že doposud o provedení prohlídek zřejmě požádaly především 

organizace, které PO aktivně provozují a potřebují je ke své činnosti, uvědomují si nutnost 

udržovat je v provozuschopném stavu a také je v tomto stavu udržují!

Nepochybně existuje celá řada dalších podzemních objektů, o jejichž kontrolu 

doposud jejich vlastníci či provozovatelé nepožádali z několika možných důvodů:

- nevědí o povinnosti prohlídky zajistit

- jsou si vědomi špatného stavu objektu a obávají se komplikací

- nevědí o existenci objektu.

Dále zcela jistě existují PO, u kterých je obtížné doložit vlastnické vztahy, např. 

objekty v historickém podzemí měst.

Právě posledně popsané kategorie objektů však představují z hlediska obecného 

ohrožení největší nebezpečí. Proto považujeme za nezbytně nutné přijmout legislativní 

opatření, která by pomohla situaci řešit.

Výběr podzemních objektů

Výsledky prohlídek prováděných pracovníky BZS poskytly základní informace o 

stavu a úrovni prováděného monitoringu PO v České republice. Jedná se o velmi různorodý 

soubor podzemních staveb, které se navzájem výrazně liší účelem a způsobem využití, 

technologií výstavby, rozsahem, stářím a celou řadou dalších faktorů. Přitom úkolem projektu 

bylo navrhnout systém a zásady monitoringu, které by platily pro podzemní objekty obecně.

  Proto jsme s využitím znění § 37 Podzemní objekty, zákona č. 61/1988 Sb. (který 

člení podzemní objekty do jednotlivých kategorií), ke každému určenému typu podzemního 

objektu navrhli representativní objekt, ve kterém budeme realizovat měření, jejichž obsah a 

rozsah bude přímo úměrný významu objektu, jeho využití a potencionálním rizikům, která 

byla stanovena v rámci kontrolních prohlídek podzemních objektů v souladu s Vyhláškou 

ČBÚ č. 49/2008 Sb. 

Ze získané databáze PO bylo vybráno 17 různých podzemních objektů,  na kterých 

byly  opětovně provedeny fyzické prohlídky pracovníky HBZS Praha a.s.. Zároveň byla pro 

každý tento objekt zpracována analýza rizik v závislosti na způsobu využití PO. Na 

vybraných pěti PO bylo realizováno měření geotechnických parametrů, které navazovalo na  

v minulosti již provedená měření tak, aby výsledná data měla vypovídající schopnost.
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Vybrané objekty

a) tunely a štoly, pokud jejich délka přesáhne 50 m, a tunely a štoly metra

- Silniční tunel Klimkovice (ŘSD)

- Železniční tunel Březno (SŽDC)

- Tunel metra Radlická směr Smíchovské nádraží (Dopravní podnik hl.m. Prahy, 

a.s.)             

                                                                                                                                  

b) kolektory, včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet

- Kolektor C1 (Kolektory Praha a.s.)                                                                          

- Kolektor Ostrava – Prokešovo náměstí (Ostravské komunikace, a.s.)             

- Kolektor Brno – ulice Kobližná – Poštovská - Kozí(Technické sítě Brno, a.s.)

c) jiné prostory o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo 

využívané k podnikatelské činnosti

- Stanice metra Hradčanská (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s)                              

- Stanice metra Kobylisy (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.)                          

- Středověký odvodňovací systém městské památkové rezervace Slavonice    

(Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.)                                                                       

d) stavby pro účely ochrany obyvatelstva

- Základní technické centrum 1 pro trasu metra I.A (Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

a.s.)  

- Ochranný systém Strahovského tunelu (TSK hl. m. Prahy)                             

e) kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka 

přesahuje 50 m

- Kmenová stoka  K   (PVK a.s.)                                                                          

- Kanalizační sběrač C – Ostrava – ul. Vršovců - Novoveská (OVAK, a.s. Ostrava)   

                    

f) odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich 

délka přesahuje 50 m

- Dědičná štola P. Marie (Silnice Čáslav – HOLDING, a.s.)  

- Vodovodní přivaděč Želivka (PVK a.s.)                  
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g) stará nebo opuštěná důlní díla zpřístupněná veřejnosti

- Podzemní výukové středisko Josef (UEF Josef) – Mokrsko (ČVUT Praha) 

- Opuštěný důl Jeroným (Karlovarský kraj)

Pro experimentální geotechnické měření bylo po konzultacích vybráno ze souboru již 

schválených sedmnácti PO pět následujících podzemních objektů: 

- silniční tunel Klimkovice

- železniční tunel Březno

- stanice metra Hradčanská

- stanice metra Kobylisy

- opuštěný důl Jeroným

Nedílnou součástí etapové zprávy jsou zpracované kapitoly, které se zabývají:

- metodikou měření pro daný typ objektu

- návrhem přístrojového vybavení

- analýzou bezpečnostního monitoringu provozovaných objektů

- metodami a technickými zařízeními využívanými ke kontrole podzemních objektů

- rizikovou analýzou stávajícího monitoringu podzemních objektů.

3.3. Dílčí etapové závěry

Z dosud získaných poznatků a zkušeností při provádění kontrol podzemních objektů 

ve smyslu Vyhlášky ČBÚ č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu 

podzemních objektů, je nutné upozornit na nedostatky v legislativě ohledně umožnění 

přístupu  do podzemních objektů za účelem konání kontrolní činnosti ze strany báňské 

záchranné služby jako složky pověřené k této činnosti  Českým báňským úřadem.  

Dále není legislativně jasně ošetřeno určení vlastníků některých podzemních objektů 

(např. historické podzemní objekty). 

Z hlediska bezpečnostního monitoringu podzemních objektů je nutné dle výsledků 

provedené analýzy věnovat velkou pozornost preventivním opatřením k eliminaci základních 

potencionálních hrozeb, tj. hrozby:

- záplavami a povodněmi

- zvláštní povodní
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- explozí, výbuchem

- destrukcí konstrukce (technické příčiny)

- kriminálním činem, sabotáží, terorismem

- požárem

- únikem nebezpečných látek

Takto definované hrozby platí samozřejmě v případě, pokud jsou pro daný typ a 

umístění podzemního objektu reálné. 
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4. Etapa č. 4 „Zřízení měřících stanic na definovaném souboru 
podzemních objektů, experimentální měření parametrů podle 
návrhů v etapě 3 a zpracování rizikových analýz na 
charakteristickém vzorku objektů.“

Práce na etapě byly zahájeny 1. dubna 2009 a ukončeny 30. června 2010.

4.1. Cíle etapy

Hlavním cílem této etapy bylo zpracovat na definovaném souboru podzemních objektů 

rizikové analýzy z hlediska obecné bezpečnosti jejich provozování v závislosti na využití

těchto objektů. Do vybraných, v etapě č. 3 specifikovaných objektů dle jejich typu, pořídit a 

instalovat potřebné přístroje, určené k experimentálnímu monitoringu geotechnických 

parametrů.

4.2. Průběh prací na etapě

Práce na etapě byly věnovány především systému bezpečnostního monitoringu a to jak  

z hlediska ohrožení majetku, zdraví a životů lidí pohybujících se uvnitř objektů, tak z hlediska 

působení provozovaných objektů na jejich bezprostřední okolí včetně souvisejících externalit. 

Ve všech případech jsme provedli detailní rizikovou analýzu u každého vybraného 

podzemního objektu s důrazem na výskyt nejpravděpodobnějšího ohrožení provozu  

v souvislosti se stabilitou ostění, kvalitou ovzduší a dalšími skutečnostmi.

V navrženém souboru typových podzemních objektů byl z části prováděn 

geotechnický monitoring, který navazoval na již prováděná měření během výstavby objektů 

(silniční tunel Klimkovice, železniční tunel Březno, stanice metra Kobylisy a Hradčanská), 

případně jiná již v minulosti realizovaná měření (opuštěný důl Jeroným ). V těchto objektech 

byla prováděna měření na již vybudovaných měřičských profilech. Případně byly některé 

měřičské body, či profily doplněny tak, aby získané naměřené hodnoty měly určitou 

vypovídající schopnost pro daný typ podzemního objektu. Realizace geotechnického 

monitoringu v objektech, kde se dosud žádné podobné měření neprovádělo byla

bezpředmětná, neboť naměřené hodnoty v krátkém časovém intervalu není s čím porovnat a 

takto realizovaná měření by byla naprosto neefektivní a zbytečná.
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V průběhu experimentu byla monitorovaná data průběžně vyhodnocována zejména 

z hlediska jejich vývoje v závislosti na čase. S ohledem na definitivní úpravu metodik měření 

a interpretace bylo potřeba získat přehled o fluktuaci a variabilitě měřených hodnot, jakož i o 

případných jejich závislostech na vnějších vlivech (atmosférické podmínky, teplota, vlhkost 

atd.).

V jednotlivých etapových zprávách byly dokumentovány měřící stanice, popsána 

metodika měření a tabelární a grafické zpracování získaných dat.  Dosažené výsledky z prací 

na této etapě projektu jsou klíčové pro formulování závěrů celého projektu a proto byl na 

řešení této etapy kladen největší důraz. 

Prováděná měření:

 Měření na tunelech (silniční Klimkovice, železniční Březno) navazovala na měření z 

doby výstavby tunelů. Četnost našeho měření byla 2 x ročně a shodovala se s četností

měření prováděných provozovatelem. 

 Na výše uvedených tunelech jsme prováděli měření extenzometry, konvergenční 

měření a měření na tlakových poduškách.

 Geotechnická měření  na opuštěném dole Jeroným navazovala na měření provedená 

v letech 2004 až 2008.  Ta jsme doplnili souborem dvou až tří měření po půl roce 

s reinstalací několika konvergenčních profilů v místech vhodných s ohledem na zadání 

projektu a dále o měření třífázovými strunovými dilatometry.

 Stanice metra Hradčanská je ovlivněna výstavbou hloubených tunelů městského 

okruhu „Blanka“ podél vestibulu stanice. Na ostění v eskalátorovém tunelu stanice je 

umístěno pět pětibodových konvergenčních profilů. Podobně na ostění v ražené 

trojlodní stanici jsou umístěny čtyři konvergenční profily. Měření deformací a 

poklesů probíhá v rámci bezpečnostních měření při výstavbě. Zde jsme navázali na 

prováděná bezpečnostní měření v cyklu 2 x za rok. 

 Při výstavbě stanice metra Kobylisy a přilehlých dvoukolejných traťových tunelů byly 

v rámci monitoringu instalovány  ve čtyřech profilech tlakové podušky pro měření 

hydrostatického tlaku. Vývody tlakových podušek byly po ukončení výstavby

ponechány a zakryty nerezovým plechem. My jsme prověřili stávající stav a navázali 

na stará měření v cyklu 2 x za rok.
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4.3. Dílčí etapové závěry

Stanovený cíl etapy, tj. zpracování rizikových analýz, vytvoření měřících stanic a 

provedení měření geotechnických parametrů na vybraných objektech, byl naplněn. 

Byly provedeny a zpracovány rizikové analýzy na všech sedmnácti vybraných 

podzemních objektech. Rovněž bylo ukončeno a zpracováno  měření a sledování 

geotechnických veličin na stanovených podzemních objektech. 

Výsledky geotechnických měření – shrnutí:

 Provedená měření v tunelech potvrdila, že deformace definitivního ostění  v 

souvislosti s výstavbou je ukončena. 

 Na měřených konstrukcích neprobíhají staticky významné deformace

 Měření v ODD Jeroným prokazuje dlouhodobě ustálené deformace v rámci 

nepřesnosti měření. Masiv vykazuje dlouhodobě stabilizovaný stav s minimálními 

odchylkami teplotního charakteru  

 U stanice metra Hradčanská se prokázalo, že při výstavbě hloubených tunelů

městského okruhu „Blanka“ v těsné blízkosti stanice došlo vlivem odtěžení materiálu 

k odlehčení stanice a jejímu „vyzdvižení“. Následně po vybudování stěny a stropu

tunelu došlo k přitížení části stanice a k její opětovné stabilizaci.

 U stanice metra Kobylisy lze konstatovat, že další nárůst hydrostatického tlaku v této 

lokalitě potvrdil předpoklady projektanta na vzestup hladiny podzemní vody na její 

původní úroveň po ukončené výstavbě metra. Naměřené hodnoty hydrostatického 

tlaku jsou také plně v souladu s předpoklady statického výpočtu a konstrukčního 

uspořádání definitivního ostění jednolodní stanice metra.

Ze souboru získaných zkušeností při realizaci fyzických prohlídek jednotlivých

podzemních objektů lze konstatovat, že zabezpečení a monitorování jednotlivých typů 

podzemních objektů je přímo úměrné účelu jejich využití a množství osob pohybujících se 

v těchto objektech. 
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5. Etapa č. 5 „Vyhodnocení výsledků geotechnického monitoringu 
na definovaném vzorku podzemních objektů, vyhodnocení 
výsledků rizikové analýzy provedené na souboru podzemních 
objektů a zhodnocení využití těchto  výsledků pro provádění 
periodických kontrol v podzemních objektech obecně“.

Práce na etapě byly zahájeny 1. října 2009 a ukončeny 30. září 2010.

5.1. Cíle etapy

Cílem této etapy bylo zpracování analýzy dat získaných při monitorování 

charakteristického vzorku objektů z hlediska bezpečnosti provozu objektu a vývoje stability  

nosných konstrukcí na vybraných monitorovaných podzemních objektech a jejich zobecnění.

Dále pak zpracování rozboru výsledků získaných z provedených rizikových analýz na 

jednotlivých podzemních objektech.

5.2. Průběh prací na etapě

V rámci řešení této etapy byly v jednotlivých etapových zprávách presentovány 

výsledky z prováděných geotechnických měření na vybraných podzemních objektech. 

Součástí 3. periodické zprávy etapy bylo rovněž zpracováno obecné vyhodnocení 

monitorovacích prací, které zahrnovalo následující kapitoly:

- Úskalí při hodnocení monitoringu

- Variantní metody hodnocení monitoringu

- Přípustná sedání povrchu nad tunelem

V závěrečné etapové zprávě pak byly poměrně detailně rozpracovány kapitoly 

zabývající se obecně sledováním podzemních objektů a řízením jejich rizik z hlediska 

geotechniky. V těchto kapitolách byly shrnuty a definovány obecné zásady monitoringu 

podzemních objektů a obecné zásady řízení rizik podzemních objektů.

Vyhodnocení získaných dat z námi provedeného experimentálního měření na 

vybraných podzemních objektech bylo provedeno již v předcházející 4. etapě tohoto projektu.
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Nedílnou součástí závěrečné zprávy je i vyhodnocení námi zpracovaných rizikových 

analýz na vybraných podzemních objektech a definování nejzávažnějších rizik, kterým by 

měla být věnována pozornost v rámci pravidelných kontrol podzemních objektů.

5.3. Dílčí etapové závěry

Z obecného vyhodnocení monitorovacích prací, lze vyvodit následující závěry:

- Při konečném hodnocení výsledků konvergenčních měření je třeba vzít v úvahu, že ani 

dobře prováděné konvergenční měření není zárukou, že všechny nežádoucí události, 

které mohou při ražbě nastat, budou předem a včas měřením identifikovány. Například 

stabilitu čelby, vykomínování u čelby, či velké nadvýlomy u čelby, nelze zpravidla 

konvergenčním měřením předem signalizovat.

- Při tvorbě inženýrských závěrů je třeba vycházet z  pravděpodobnostního přístupu, 

kdy se rozhodování zpravidla děje  s vědomou neúplnou znalostí sledovaného 

systému, s větší či menší mírou nejistoty o základních faktorech ovlivňujících jeho 

chování a s  významnou mírou nahodilostí. Tudíž i  s  nezanedbatelnou mírou rizika.

Z hodnocení zpracovaných rizikových analýz provedených na vybraném souboru 

sedmnácti podzemních objektů, které prošly prohlídkou se zaměřením na stanovení rizik 

spojených s vlastní existencí podzemní stavby, s provozem v nich a lidským selháním, byly 

vybrány vnější hrozby pro danou konkrétní podzemní stavbu. Ke každé stavbě byly stanoveny

stupně zranitelnosti a byly identifikovány iniciační události, které mají významné dopady na 

životy a zdraví lidí, poškození majetku, příp. ekonomický a sociální dopad, apod.

Jako nejvíce pravděpodobná byla definována rizika vzniku požáru, zaplavení a selhání 

lidského faktoru. Toto jsou rizika, která se u sledovaných podzemních staveb vyskytují na 

předních místech a u většiny staveb jsou tzv. rizikovou  událostí.

S ohledem na množství a rozsah prohlížených a kontrolovaných podzemních objektů 

je třeba při základních prohlídkách použít co nejjednodušší způsob identifikace rizik. 

V případě možnosti vzniku jakékoliv rizikové události je tomuto jevu věnována zvýšená 

pozornost a jsou prováděna následná opatření (monitorování, zjištění a následné odstranění 

příčin).
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6. Etapa č. 6 „Vypracování návrhu metodického postupu 
monitoringu podzemních objektů v etapě provozu a návrh 
úpravy souvisejících právních předpisů.“

Práce na etapě byly zahájeny 1. května 2010 a ukončeny 31. října 2010.

6.1. Cíle etapy

Předpokládaným cílem této etapy bylo zpracování definitivního návrhu systému 

monitoringu provozovaných podzemních objektů, který bude zaměřen do tří vzájemně 

souvisejících oblastí monitoringu:

 monitoringu fyzikálně mechanických podmínek působících na provozovaný objekt (např. 

teplota a vlhkost vzduchu, výška hladiny podzemní vody, tlak podzemní vody na dílo, 

přítoky do díla a další objektivní okolnosti popisující prostředí, v němž je dílo 

provozováno),

 monitoringu zaměřeného na stav trvalých nosných konstrukcí podzemních objektů (např. 

deformace, namáhání, vlhkost, teplotní spády ostění, porušení, trhliny, projevy koroze, 

degradace materiálu, těsnost – průsaky,  apod.),

 návrh monitoringu zaměřeného na bezpečné provozování podzemního objektu, 

vycházejícího z hlavních potencionálních rizik charakteristických pro daný typ 

podzemního objektu.

Součástí etapy je i návrh úpravy právních předpisů pro provádění monitoringu objektů 

v etapě provozu.

6.2. Průběh prací na etapě

V průběhu prací na etapě byly zpracovány  následující návrhy metodických postupů,
případně technických požadavků:

a) Návrh metody hodnocení rizik, která ohrožují bezpečný provoz podzemních objektů a v 

souvislosti s tím i veřejný zájem. 

Tento metodický postup zahrnuje identifikaci rizik ohrožujících samotný podzemní 

objekt, identifikaci rizik ohrožujících veřejný zájem a dále se zabývá příklady havárií, 
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které byly způsobené špatným stavem podzemních děl a inženýrských sítí a rovněž

skrytými vadami podzemních děl a podzemních objektů.

b) Návrh klasifikace jednotlivých podzemních objektů z hlediska rizik, která ohrožují jejich 

bezpečný provoz

Součástí tohoto návrhu je doplnění klasifikace stanovené Vyhláškou ČBÚ č. 49/2008 

Sb. o problematiku:

- umístění stavby (v souvislé zástavbě, mimo zástavbu)

- hloubky založení podzemního objektu

- podmínek založení (bobtnavé, zvodnělé, plastické či rozbředavé horniny)

- umístění z hlediska blízkosti dalších podzemního objektku

-  hořlavé či nehořlavé výztuže

- mimořádných událostí, které provázely výstavbu podzemního objektu ( propady, 

nadvýlomy, průvaly vod, ujetí svahů, apod.)

- vnitřního přetlaku, kterému je podzemní objekt za provozu trvale vystaven.

c) Návrh metodiky prohlídek podzemních objektů, s přihlédnutím k výstupům monitoringu na 

vybraných objektech

V tomto návrhu metodického postupu jsou zpracovány dvě základní oblasti:

- Příprava prohlídky podzemního objektu

- Prohlídka podzemního objektu z hlediska rizik, která ohrožují jeho bezpečný provoz

- Kvalifikační předpoklady pro provádění prohlídek podzemních objektů

- Lhůty prohlídek podzemních objektů

d) Stanovení požadavků na rozsah monitoringu podzemních objektů.

V této kapitole jsou shrnuty nejdůležitější  případy, ve kterých by měl být monitoring 

bezpodmínečně zajištěn.

Práce na etapě byly rovněž zaměřeny na návrh podnětů k případné úpravě 

souvisejících právních předpisů v oblasti zajištění bezpečného provozu podzemních objektů. 

Tato kapitola byla průběžně konzultována s pracovníky ČBÚ. Podněty k případné úpravě 

právních předpisů zahrnují problematiku:

- návrhů k úpravě a specifikaci některých pojmů 

- ochrany podzemního objektu
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- podzemních děl, která nejsou povolována ve stavebním řízení nebo uváděna do 

užívání dle stavebního zákona

- návrhu základní povinné dokumentace podzemního objektu

- návrhu obsahu provozního řádu

6.3. Dílčí etapové závěry
Stanovené cíle byly v rámci etapy naplněny, tj. byly zpracovány návrhy metodických 

postupů: 
- Návrh metody hodnocení rizik, která ohrožují bezpečný provoz podzemních objektů a v 

souvislosti s tím i veřejný zájem,

- Návrh klasifikace jednotlivých podzemních objektů z hlediska rizik, která ohrožují 

jejich bezpečný provoz,

- Návrh metodiky prohlídek podzemních objektů,

- Stanovení požadavků na rozsah monitoringu podzemních objektů.

Dále byly předloženy podněty k případné úpravě legislativy. Jedná se především o 

úpravu či doplnění zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění, vyhl. ČBÚ č. 49/2008 Sb. ve 

smyslu řešení problematiky dozoru státní báňské správy nad provozovanými podzemními 

objekty. Byly to především následující podněty:

 Vyjasnit pojmy udržování bezpečného stavu podzemních objektů a bezpečné 

provozování podzemních objektů používané v zákoně č. 61/1988 Sb. v platném znění.

 Zvážit přehodnocení ustanovení § 37 odst.1, písm. e) téhož zákona, kterým je 

stanoveno, že podzemním objektem jsou kanalizační stoky s příčným průřezem větším 

než 2 m². Důvodem je skutečnost, že se většina havárií, ke kterým došlo na stokách 

pražské kanalizační sítě, stala na stokách o menším příčném průřezu, převážně 1,5 –

2 m².

 Stanovit  povinnost  vlastníka nebo provozovatele podzemního objektu vést základní 

dokumentaci podzemního objektu a stanovit její minimální rozsah.
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 Zajistit dostatečnou ochranu podzemních objektů, především stanovení a centrální 

evidenci ochranných pásem. 

 Stanovit, aby zpřístupňování podzemních objektů, jejich udržování v bezpečném stavu 

(opravy, rekonstrukce) a také likvidace byly považovány za činnost prováděnou 

hornickým způsobem ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění.

 Stanovit povinnost vlastníků pozemků nad nebo v blízkosti podzemních objektů strpět 

vstup na jejich pozemky za účelem prohlídek a monitoringu.

 Stanovit povinnost správců inženýrských sítí v okolí podzemního objektu umožnit 

v odůvodněných případech  jejich kontrolu v souvislosti s prohlídkou podzemního 

objektu a současně stanovit Státní báňské správě právo tuto prohlídku nařídit.

 Stanovit povinnost provést zaměření skutečného stavu podzemních objektů, jejich 

zakreslení do územně plánovací dokumentace a  zanesení do katastru nemovitosti

(věcná břemena).

 Založit státní báňské správě právo nařídit v odůvodněných případech monitoring 

podzemního objektu a jeho kontrolu.

 Jednoznačně stanovit, kdo a jakým způsobem označí podzemní objekt (nebo jeho část) 

jako narušený podzemní objekt ve smyslu  § 6 vyhl. ČBÚ č. 49/2008 Sb.

 Stanovit postup při prohlídkách podzemních objektů, které nelze za provozu 

prohlédnout a které nelze z provozu běžně odstavit (některé kanalizační stoky, 

vodovodní přivaděče).

 Stanovit postup při prohlídkách podzemních objektů, které nemají vlastníka ani 

provozovatele, např. podzemí historických měst. Řešit je nutno také finanční

zabezpečení případně stanovených technických opatření pro zajištění jejich  

bezpečného stavu (např. přes příslušné stavební úřady).



Projekt ČBÚ č. 61 – 08                                                                                                     Závěrečná zpráva projektu

26

7.  Zhodnocení celého projektu, naplnění cílů.

Následné zhodnocení celého projektu vychází ze zadání projektu (Článek III, B. 

zadání, smlouvy a jeho jednotlivých bodů), tak jak bylo upřesněno a aktualizováno Dodatkem 

č. 2 ke smlouvě na provedení veřejné zakázky na projekt výzkumu a vývoje ze dne 

15.10.2009 projektu č. 61–08 „Monitoring podzemních objektů v etapě užívání“.

K jednotlivým bodům výše uvedeného článku smlouvy jsou v následujícím textu 

uvedeny komentáře.

I. Část úvodní

Jednotlivé body tj.:

- rozsah a náplň práce

- typy podzemních objektů, na které se projekt vztahuje

- cíle projektu

byly rozpracovány při přípravě projektu v popisu jednotlivých etap, kde byly rovněž 

stanoveny harmonogramy průběhu prací včetně finančních nákladů a podílu jednotlivých 

spoluředitelů.

II. Část výzkumně experimentální

1. Vyhodnocení dostupných materiálů z měření a sledování (chování) podzemních 

objektů v čase

- tunely silniční, železniční, metro,

- komunální liniové stavby,

- atypická velkoprostorová díla,

- zkušenosti ze světa (Švýcarsko, Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko).

Tato problematika byla řešena v rámci prací na 1. a 2. etapě projektu („Zhodnocení 

současného stavu, obsahu a rozsahu monitoringu v budovaných a provozovaných podzemních 

objektech“  a „Vyhodnocení  dostupných materiálu z aktuálně prováděných měření a 

sledování podzemních objektů v čase, se zaměřením na potřebný obsah a rozsah monitoringu 

pro hodnocení objektů ve fázi užívání“)
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2. Provádění rizikových analýz na charakteristickém vzorku podzemních objektů 

z ČR

V rámci řešení etapy č. 4 „Zřízení měřících stanice na definovaném souboru podzemních 

objektů, experimentální měření parametrů podle návrhů v etapě 3 a zpracování rizikových 

analýz na charakteristickém vzorku objektů“ byly na všech vybraných podzemních objektech 

provedeny rizikové analýzy, jejichž výsledky byly uvedeny v jednotlivých etapových 

zprávách.

2.1 Navržené stavby pro sledování  

2.1.1. Silniční tunel Klimkovice

2.1.2. Železniční tunel Březno 

2.1.3. Tunel metra Radlická směr Smíchovské nádraží

2.1.4. Kolektor C1

2.1.5. Kolektor Ostrava – Prokešovo náměstí 

2.1.6. Kolektor Brno – ul. Kobližná – Poštovská – Kozí,

2.1.7. Stanice metra Hradčanská

2.1.8. Stanice metra Kobylisy

2.1.9. Středověký odvodňovací systém městské památkové rezervace Slavonice

2.1.10. Základní technické centrum 1 pro trasu metra I.A

2.1.11. Ochranný systém Strahovského tunelu

2.1.12. Kmenová stoka  K

2.1.13. Kanalizační sběrač C – Ostrava – ul. Vršovců, Novoveská

2.1.14. Dědičná štola P. Marie

2.1.15. Vodovodní přivaděč Želivka

2.1.16. Podzemní výukové středisko Josef – Mokrsko

2.1.17. Opuštěný důl Jeroným

2.2 Zdůvodnění výběru podzemních staveb pro potřeby tohoto projektu

Stavby jmenované v bodech 2.1.1 až 2.1.17 byly pečlivě vybrány na základě 

kritérií vhodnosti z hlediska, dispozice objektu, geologického uspořádání, účelu využití, 

technologie provádění, stáří objektu a rovněž z hlediska znalostí o provádění 

monitoringu, které lze využívat a případně doplňovat pro potřeby tohoto projektu.
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Výběr jednotlivých podzemních objektů vychází z prací etapy č. 3 „Výběr 

charakteristického vzorku podzemních objektů a příprava zkušebního měření a sledování“,

kde jsme využili klasifikace podzemních objektů dle § 37 Podzemní objekty zákona č. 

61/1988 sb. ve znění pozdějších předpisů a samotný výběr jsme provedli z databáze (v té době 

obsahující 247 podzemních objektů) podzemních objektů prohlédnutých báňskou záchrannou 

službou dle vyhlášky ČBNÚ č. 49/2008 Sb.

3. Provedení sledování a měření geotechnických veličin na vybraných objektech a 

vyhodnocení prováděných měření ve vazbě na statický a konstrukční návrh 

těchto objektů.

3.1.  Navržené objekty pro geotechnické sledování

3.1.1.  Silniční tunel Klimkovice

3.1.2.  Železniční tunel Březno

3.1.3.  Stanice metra Hradčanská

3.1.4.  Stanice metra Kobylisy

3.1.5.  Podzemní výukové středisko Josef – Mokrsko

3.1.6.  Opuštěný důl Jeroným 

Na základě zápisu ze 4. KD č.j. 2748/09/03 ze dne 30.11.2009 byl z výše uvedeného 

seznamu vyloučen objekt „Podzemní výukové středisko Josef – Mokrsko“ z důvodu zrušení 

měřících bodů. Nešlo tak navázat na předchozí měření a realizace nových měření 

geotechnických parametrů by postrádala smysl. 

Měření na jednotlivých vybraných objektech byla realizována a vyhodnocena v rámci 

řešení etap č. 4 a 5 („Zřízení měřících stanice na definovaném souboru podzemních objektů, 

experimentální měření parametrů podle návrhů v etapě 3 a zpracování rizikových analýz na 

charakteristickém vzorku objektů“ a „Vyhodnocení výsledků geotechnického monitoringu na 

definovaném vzorku podzemních objektů, vyhodnocení výsledků rizikové analýzy provedené 

na souboru podzemních objektů a zhodnocení využití těchto výsledků pro provádění 

periodických kontrol v podzemních objektech obecně“).



Projekt ČBÚ č. 61 – 08                                                                                                     Závěrečná zpráva projektu

29

4. Stanovení kategorizace podzemních objektů v návaznosti na provedené rizikové 

analýzy a stanovení významných rizik pro danou kategorii podzemního objektu. 

Tato problematika byla komplexně řešena v návrzích metodických postupů „Klasifikace 

podzemních objektů z hlediska rizik, která ohrožují jejich bezpečný provoz“a „Hodnocení 

rizik, která ohrožují bezpečný provoz podzemních objektů a v souvislosti s tím i veřejný 

zájem“. Rovněž vychází z výsledků řešení etap č. 4 a 5 („Zřízení měřících stanice na 

definovaném souboru podzemních objektů, experimentální měření parametrů podle návrhů 

v etapě 3 a zpracování rizikových analýz na charakteristickém vzorku objektů“ a 

„Vyhodnocení výsledků geotechnického monitoringu na definovaném vzorku podzemních 

objektů, vyhodnocení výsledků rizikové analýzy provedené na souboru podzemních objektů a 

zhodnocení využití těchto výsledků pro provádění periodických kontrol v podzemních 

objektech obecně“).

III. Část provozní

1. Vyhodnocení stávajících systémů měření a sledování geotechnických veličin v 

podzemních objektech v ČR (aplikace zkušeností ze světa).

Problematika je komplexně rozpracována jednotlivých etapových zprávách etap č. 1 a 2. 

(„Zhodnocení současného stavu, obsahu a rozsahu monitoringu v budovaných a 

provozovaných podzemních objektech“  a „Vyhodnocení  dostupných materiálu z aktuálně 

prováděných měření a sledování podzemních objektů v čase, se zaměřením na potřebný obsah 

a rozsah monitoringu pro hodnocení objektů ve fázi užívání“). 

2. Experimentální ověření lhůt prohlídek stanovených vyhl. ČBÚ č. 49/2008 Sb.

Na základě dosavadních zkušeností z provádění kontrolních prohlídek pracovníky báňské 

záchranné služby dle vyhlášky ČBÚ č. 49/2008 Sb. doporučujeme změnit stanovení lhůt 

prohlídek podzemních objektů. (viz návrh metodického postupu „Prohlídky podzemních 

objektů“).
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3. Návrh systému monitoringu podzemních objektů v návaznosti na jejich 

kategorizaci (tlak podzemní vody, přítoky do díla, výška Hpv, kvalita vzduchu, 

teplota, úniky médií, apod).

4. Návrh systému monitoringu pro jednotlivé kategorie podzemních objektů 

z hlediska obecné bezpečnosti jejich provozování. 

5. Návrh monitoringu vybavení podzemních objektů s vazbou na životnost a 

statickou funkci (odvodnění, požární bezpečnost, apod.).

Problematika výše uvedených bodů (3.-5.) byla podrobně rozpracována v etapových zprávách 

etap č. 4, 5 a 6 („Zřízení měřících stanice na definovaném souboru podzemních objektů, 

experimentální měření parametrů podle návrhů v etapě 3 a zpracování rizikových analýz na 

charakteristickém vzorku objektů“, „Vyhodnocení výsledků geotechnického monitoringu na 

definovaném vzorku podzemních objektů, vyhodnocení výsledků rizikové analýzy provedené 

na souboru podzemních objektů a zhodnocení využití těchto výsledků pro provádění 

periodických kontrol v podzemních objektech obecně“ a „Vypracování návrhu metodického 

postupu monitoringu podzemních objektů v etapě provozu a návrh úpravy souvisejících 

právních předpisů“) a shrnuta v návrhu metodického postupu „Stanovení požadavků na 

rozsah monitoringu podzemních objektů“.

IV. Část organizační 

1. Vypracování návrhu metodického postupu provádění monitoringu provozovaných 

podzemních objektů dle jejich kategorie. 

 Problematika je podrobněji rozpracována v návrzích metodických postupů „Stanovení 

požadavků na rozsah monitoringu podzemních objektů“  a „Klasifikace podzemních objektů 

z hlediska rizik, která ohrožují jejich bezpečný provoz“.
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2. Stanovení návrhu podmínek pro provádění monitoringu za provozu (oprávnění, 

vzdělání, kvalifikace). 

Problematika byla rovněž rozpracována ve výše uvedených etapách č. 4, 5 a 6 a shrnuta 

v návrhu metodického postupu „Prohlídky podzemních objektů“

V. Část prezentace výsledků

1. Prezentace výsledků řešení projektu v odborné literatuře, impaktovaných časopisech.

Na základě výsledků a průběhu závěrečného kontrolního dne připravíme souhrnnou zprávu o 

projektu do odborného časopisu (např.: Tunel, Uhlí, rudy, geologický průzkum)

2. Vypracování prezentačních materiálů výsledků řešení projektu v digitální podobě, 

jejich prezentace na odborných kongresech a seminářích, případně samostatně ve 

sbornících.

Byla zpracována přednáška a presentace projektu pro Hornickou Příbram ve vědě a technice, 

která byla presentována 13. 10. 2010. 

3. Vypracování technických podkladů pro realizaci návrhu legislativních úprav.

Materiál pro úpravu související legislativy byl rozpracován v rámci řešení etapy č. 6 a shrnut 

v samostatné příloze závěrečné zprávy projektu „Podněty k úpravě legislativy v oblasti 

zajištění bezpečného provozu podzemních objektů“.

VI. Část závěrečných návrhů metodických postupů

1. Zpracování návrhu metodického postupu pro provádění monitoringu podzemních 

objektů v etapě provozu.

Materiál byl rozpracován v rámci řešení etapy č. 6 „Vypracování návrhu metodického 

postupu monitoringu podzemních objektů v etapě provozu a návrh úpravy souvisejících 

právních předpisů“ a shrnut v samostatné příloze závěrečné zprávy projektu „Stanovení 

požadavků na rozsah monitoringu podzemních objektů“.
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2. Stanovení návrhu požadavků na projektovou dokumentaci systému monitoringu 

podzemních objektů.

Materiál byl rozpracován v rámci řešení etapy č. 6 „Vypracování návrhu metodického 

postupu monitoringu podzemních objektů v etapě provozu a návrh úpravy souvisejících 

právních předpisů“ a shrnut v samostatných přílohách závěrečné zprávy projektu „Podněty 

k úpravě legislativy v oblasti zajištění bezpečného provozu podzemních objektů“a „Stanovení 

požadavků na rozsah monitoringu podzemních objektů“.

3. Stanovení návrhu povinností vlastníka – uživatele podzemních objektů.

Materiál byl rozpracován v rámci řešení etapy č. 6 „Vypracování návrhu metodického 

postupu monitoringu podzemních objektů v etapě provozu a návrh úpravy souvisejících 

právních předpisů“ a shrnut v samostatné příloze závěrečné zprávy projektu „Podněty 

k úpravě legislativy v oblasti zajištění bezpečného provozu podzemních objektů“.

4. Návrh úpravy souvisejících právních předpisů v oblasti bezpečnosti provozování  

podzemních objektů.

Materiál pro úpravu související legislativy byl rozpracován v rámci řešení etapy č. 6 

„Vypracování návrhu metodického postupu monitoringu podzemních objektů v etapě provozu 

a návrh úpravy souvisejících právních předpisů“ a shrnut v samostatné příloze závěrečné 

zprávy projektu „Podněty k úpravě legislativy v oblasti zajištění bezpečného provozu 

podzemních objektů“.
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Závěr

Původní záměr projektu, který byl směřován na experimentální měření geotechnických 

parametrů v různých typech podzemních objektů, byl v průběhu řešení projektu zadavatelem 

omezen pouze na pět vybraných podzemních objektů. Námi provedené experimentální měření 

na těchto objektech mělo smysl především proto, že navázalo na série provedených měření 

z minulosti (z období výstavby, či jiná dlouhodobá měření). 

Hlavní pozornost projektu pak byla nadále věnována především identifikaci rizik a  

zpracování rizikových analýz pro jednotlivé typy podzemních objektů. Ze získaných výsledků 

a definovaných rizik byly stanoveny zásady pro návrh metodického postupu pro provádění 

kontroly a dozoru nad provozovanými podzemními objekty. 

Naší snahou bylo metodiku identifikace jednotlivých druhů rizik zjednodušit tak, aby

byla použitelná pro velký počet kontrolovaných podzemních objektů s velmi různorodou 

specifikací. 

Získané zkušenosti ze zahraničí potvrdily absenci jak státního centrálního registru 

provozovaných podzemních objektů, tak legislativního základu systému dohledu nad těmito 

objekty. Tyto skutečnosti jsme si osobně ověřili například při návštěvě švýcarského 

železničního tunelu Lötschberg a Spolkového úřadu pro dopravu v Bernu. Závěry vyplývající 

z naší návštěvy jsou následující:

V zásadě je za podzemní stavby zodpovědný vlastník. Dozorující orgány jsou přitom 

různé. Pro silniční stavby je to  úřad pro výstavbu silnic www.astra.admin.ch, pro železniční 

stavby je to spolkový úřad pro dopravu www.bav.admin.ch, a pro výstavbu elektráren 

částečně spolkový úřad pro energii www.bfe.admin.ch. a ve všech ostatních případech je třeba 

příslušnost  odpovědnosti  vyjasňovat s obcí (městem), kantonem a vlastníkem nebo 

provozovatelem. Bezpečný provoz podzemních objektů dozoruje úřad bezpečnosti práce a 

především pojišťovna, u které je provozovatel pojištěn.

V případě, že je podzemní stavba ve stádiu projektové přípravy, vyjadřuje se 

k projektu rovněž příslušný orgán dle účelu stavby (viz výše).

Můžeme tak konstatovat, že řešení našeho projektu bylo v tomto směru průlomové.

Cíle projektu byly naplněny předložením návrhů (viz závěry 6. etapy) a dosažené výsledky se 

mohou v budoucnu stát významným vodítkem i pro sousední státy, potažmo pro celé 

evropské společenství. Navázalo by se tak na významnou tradici českého horního práva.
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Přílohy

Součástí této závěrečné zprávy jsou následující samostatné přílohy:

- MP 1  - Návrh metodického postupu „Hodnocení rizik, která ohrožují bezpečný 
provoz podzemních objektů a v souvislosti s tím i veřejný zájem“

- MP 2 – Návrh metodického postupu „Klasifikace podzemních objektů z hlediska 
rizik, která ohrožují jejich bezpečný provoz“

- MP 3 – Návrh metodického postupu „Prohlídky podzemních objektů“

- MP 4 – Návrh metodického postupu „Stanovení požadavků na rozsah monitoringu 
podzemních objektů“

- LEG 1 – „Podněty k úpravě legislativy v oblasti zajištění bezpečného provozu 
podzemních objektů“


