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Abstrakt v českém jazyce a v angličtině  
 

ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE 

Práce se zabývá výhradně stavbami v podzemí, které jsou označovány jako podzemní 

objekty. U podzemních objektů vytvořených hornickým způsobem jsou analyzovány 

požadavky k zajištění bezpečného stavu a posouzen jejich vliv na bezpečnost státu. 

Analýza byla provedena po v ymezení pojmu stavba, podzemní objekt, činnost 

prováděná hornickým způsobem, bezpečnost státu a prevence rizika ve stávající právní 

úpravě. Výsledek analýzy vychází ze shromážděných  identifikačních údajů o podzemních 

objektech. U 531 podzemních objektů byla zavedena databáze a vyhodnocena 

bezpečnostní rizika (bezpečný stav podzemního objektu a bezpečnost státu).  

V návrzích řešení jsou uvedeny možnosti zefektivnění výkonu vrchního dozoru 

prováděného státní báňskou správou, možnosti právní úpravy podzemních objektů a návrh 

řešení snížení rizika ovlivňujícího bezpečný stav podzemního objektu a bezpečnost státu. 

K identifikovaným vysokým rizikům byl navržen způsob jejich snížení. Součástí práce  

je příloha s praktickými radami, jak postupovat při zajišťování bezpečného stavu 

podzemních objektů.  
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ABSTRACT IN ENGLISH 

The thesis deals with analysis of safety requirements for constructions situated 

underground, designated as underground object, that were formed by activities carried  

by mining methods, and with assessment of the effects of the underground objects  

on security of the State. 

The analysis of the safety requirements was carried out after clarification of relevant 

terms as construction, underground object, activity carried by mining methods, security  

of the State and risk prevention used in existing laws. The results of the analysis  

of the safety are based on i nformation gathered about the underground objects while  

a database of 531 underground objects including their security risks (safety and internal 

security of the State) was created. 

Measures for efficiency improvement of supervision undertaken by State mining 

administration in respect of existing laws concerning the underground objects,  

and for reducing the risks that have effects on safety of the underground objects  

and security of the State, were formulated. Specific measures were formulated when 

serious risks were identified. Finally, the thesis contains an annex with practical 

recommendations for dealing with safety of underground objects. 
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Ode dne 30. l edna 2008 došlo k rozšíření výkonu vrchního dozoru orgánů státní 

báňské správy nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.  

Osobní a profesionální motivací k volbě tohoto tématu pro mě byl fakt,  

že ode dne 1. dubna 2008 jsem byl Vládou České republiky jmenován předsedou Českého 

báňského úřadu. Samozřejmě jako předseda odpovědný za výkon své funkce vládě mě tedy 

i zajímá, jak skloubit své předchozí zkušenosti z hornictví s rozšířenou působností úřadu  

a zjistit jaké další následné efekty to může přinést.  

Důležitým předpokladem pro vypracování mé práce jsou bezprostřední konzultace, 
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„Příručky pro vlastníky podzemních objektů nebo jimi písemně pověřené provozovatele“. 
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Výkladový slovník 
1. stavba - stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 

montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité 

stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání [Doležal, 2006 

1].   

2. podzemní objekt - podzemní prostory vytvořené ražením včetně jejich přístupových 

částí, jedná-li se o t unely a štoly metra, ostatní tunely a štoly, pokud j ejich délka 

přesahuje 50 m, kolektory včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet, jiné 

prostory o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo využívané  

k podnikatelské činnosti, stavby pro účely ochrany obyvatelstva, kanalizační stoky  

o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m, odvodňovací  

a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje  

50 m, bývalá stará nebo opuštěná důlní díla následně zpřístupněná veřejnosti nebo 

využívaná k podnikatelské činnosti [20].  

3. ražení – ražení dlouhých důlních nebo podzemních děl zpravidla zahrnuje rozpojování 

hornin např. s použitím výbušnin, nakládání a odvoz rozpojeného materiálu a podle 

potřeby vyztužování důlního nebo podzemního díla – vzniklého podzemního prostoru 

[Valachovič, 1977 2]. 

4. činnost prováděná hornickým způsobem - nejčastěji dobývání ložisek 

nevyhrazených nerostů, ale i podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam  

a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i vytváření podzemních prostorů o objemu větším 

než 300 m3 horniny [21]. 

5. vnitřní bezpečnost státu - stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány 

hrozby ohrožující stát a jeho zájmy zevnitř a kdy je tento stát k eliminaci stávajících 

i potenciálních vnitřních hrozeb efektivně vybaven a k ní ochoten. Je to rovněž souhrn 

vnitřních bezpečnostních podmínek a legislativních norem a opatření, kterými stát 

zajišťuje demokracii, ekonomickou prosperitu a bezpečnost občanů, a jimiž stanoví  

a prosazuje normy morálky a společenského vědomí [20]. 

6. prevence – soubor opatření, jejichž cílem je předcházení mimořádným událostem  

a krizovým situacím popř. předcházení škodlivým činnostem. Opatření jsou pasivní 

[technická (např. výstavba různých ochranných systémů), organizační a výchova 
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obyvatel] a aktivní (výstavba systémů, které snižují vznik mimořádné situace apod.) 

[20]. 

7. riziko - možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme  

z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené  

z konkrétní hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých následků 

vyplývajících z hrozby a ze zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě tzv. 

analýzy rizik, která vychází i z posouzení naší připravenosti hrozbám čelit [20]. 

8. hrozba - jakýkoli fenomén, který má potenciální schopnost poškodit zájmy a hodnoty 

chráněné státem. Míra hrozby je dána velikostí možné škody a časovou vzdáleností 

(vyjádřenou obvykle pravděpodobností čili rizikem) možného uplatnění této hrozby 

[20]. 

9. řízení rizik - proces, při němž se management snaží zamezit působení již existujících  

i budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích 

vlivů a naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů. Součástí 

procesu řízení rizik je rozhodovací proces vycházející z analýzy rizika. Po zvážení 

dalších faktorů, zejména ekonomických a technických, ale i sociálních a politických, 

management pro řízení rizik vyvíjí, analyzuje a srovnává možná preventivní  

a nápravná opatření. Posléze z nich vybere ta, která existující riziko minimalizují 

[Smejkal, 2006 3].  

10. mimořádná událost - událost nebo situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku 

živelné pohromy, havárie1, nezákonnou činností, ohrožením kritické infrastruktury, 

nákazami, ohrožením vnitřní bezpečnosti a ekonomiky, která je řešena obvyklým 

způsobem orgány a složkami bezpečnostního systému podle zvláštních právních 

předpisů. Pod tímto pojmem je v právních předpisech ČR uváděna řada pojmů, jako 

jsou např. mimořádná situace, nouzová situace, pohroma, katastrofa, havárie [20]. 

  

                                                

1 Podle ustanovení § 6 odst. 3 písm. b) zákona se provozní nehodou (havárií) rozumí událost, kterou byly 
ohroženy životy nebo zdraví osob. 
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Úvod 
K vyhodnocení bezpečnosti podzemních objektů byl v rámci programu výzkumu  

a vývoje „Bezpečnost práce a provozu při hornické činnosti a vybraných činnostech 

prováděných hornickým způsobem“ řešen projekt nazvaný „P č.  61-08 Monitoring 

podzemních objektů v etapě užívání“ [22].  

Jedním z výstupu řešeného projektu v období od 1. října 2008 do 30. listopadu 2010 

bylo konstatování, že:  

1. Nepochybně existuje celá řada dalších podzemních objektů, o jejichž kontrolu 

doposud jejich vlastníci či provozovatelé nepožádali z několika možných důvodů: 

a) nevědí o povinnosti prohlídky zajišťovat, 

b) jsou si vědomi špatného stavu objektu a obávají se komplikací, 

c) nevědí o existenci objektu. 

2. Nelze vyloučit, že existují podzemní objekty, u kt erých je obtížné doložit 

vlastnické vztahy, např. objekty v historickém podzemí měst. 

3. Právě posledně popsané kategorie objektů však představují z hlediska obecného 

ohrožení největší nebezpečí.  

 

Na základě provedené syntézy výše uvedených vědeckých poznatků v řešeném 

projektu, doplněných o nejnovější shromážděné poznatky z výkonu vrchního dozoru, jsem 

provedl analýzu možných vlivů podzemních objektů vytvořených hornickým způsobem  

na bezpečnost státu.  

Dalším prohlubováním získávaných poznatků jsem rovněž identifikoval nové příčiny, 

které by mohly bránit bezpečnějšímu provozování podzemních objektů: 

1. Laické i profesní veřejnosti schází přehled platné legislativy, zejména pro bezpečný 

stav podzemního objektu, doplněný komentářem. 

2. Schází aktuální databáze podzemních objektů.  

3. Absence identifikace všech zjištěných rizik.  

4. Schází syntéza shromážděných poznatků (z výkonu vrchního dozoru, případně 

z prohlídek ze strany provozovatelů a báňských záchranných stanic). 

5. Schází analýza identifikovaných rizik (s cílem vytvoření podkladů k doplnění platné 

legislativy). 
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  Seznam příčin, které by mohly bránit bezpečnému provozování podzemních objektů, 

jsem zahrnul do dílčích cílů disertační práce.  
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1. Stanovení cíle a pracovních hypotéz práce 
Cíl práce 

Po stručném vymezení základních pojmů a jednotlivých činností ve stávající právní 

úpravě obecně definuji rizika. Po provedené analýze rizik uvedu výsledky v konkrétních 

návrzích úprav právních předpisů upravujících bezpečný stav podzemních objektů. Přehled 

platné legislativy doplním komentářem a vhodnými příklady z provozní praxe. Popíši 

rozhodující skutečnosti shromážděné z výkonu vrchního dozoru a z vytvořené databáze 

podzemních objektů. Shromážděné poznatky vyhodnotím a posoudím riziko možného 

ohrožení bezpečnosti ČR.  

 

Formulace cílů 

V užším zaměření shrnu a zhodnotím všechny poznatky, které mohou podstatným 

způsobem ovlivňovat jak bezpečnost osob a majetku, tak i vnitřní bezpečnost státu. 

Vyhodnotím možné dopady a navrhnu nové aktivity, které zejména přispějí k prevenci. 

Tím se zejména rozumí zvýšení povědomí laické veřejnosti prostřednictvím komentáře 

platných právních předpisů v „Příručce pro vlastníky podzemních objektů nebo jimi 

písemně pověřené provozovatele.“  

 

Metody řešení 

Analýza výsledků právních předpisů, odborné literatury, kontrolní činnosti a známých 

vědeckých poznatků provedu popisnou metodou a metodou SWOT. 

 
Pracovní hypotézy 

Po realistickém vyhodnocení nejčetnějších rizik a jejich následků bude následovat 

konfrontace s realistickým zachycením a zhodnocením příčin. 
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2. Zdůvodnění aktuálnosti tématu a nastínění problému 
2.1. Aktuálnost tématu 
Bezpečnostní rada státu svým usnesením č. 69 ze dne 19. července 2005 [4] uložila 

v prvním bodě, části II ministrovi průmyslu a obchodu a předsedovi ČBÚ vypracovat 

návrh novely zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zajistit výkon vrchního dozoru 

nad provozem podzemních staveb a objektů. Tato novela byla provedena zákonem  

č. 376/2007 Sb., který byl dne 31. prosince 2007 uveřejněn ve Sbírce zákonů s nabytím 

účinnosti ode dne 30. ledna 2008 [23].  

Na základě nově získaných poznatků při výkonu vrchního dozoru nad zajišťováním 

bezpečného stavu podzemních objektů orgány státní báňské správy bylo dalším usnesením 

vlády č. 881 ze dne 13. července 2009 [24] uloženo ministrovi průmyslu a obchodu  

ve spolupráci s předsedou ČBÚ připravit návrh další změny zákona.  

Další změny zákona byly provedeny zákonem č. 184/2011 Sb., kterým se mění zákon 

(účinný od 1. ledna 2012) [25].  

Další podrobnější požadavky k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů 

upravuje vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních 

objektů [26], ve znění vyhlášky č. 13/2013 Sb. (dále jen „vyhláška“) [27]. Provedená 

změna vyhlášky je účinná od 1. února 2013. 

 

2.2. Nastínění problému 
První získané zkušenosti byly zapracovány do Zprávy o stavu podzemních objektů  

na území ČR, která byla projednána na jednání vlády dne 13. července 2009 [24].  

Jedním ze získaných poznatků byla potřeba objektivně vyhodnotit bezpečnost dosud 

evidovaných podzemních objektů. K vyhodnocení bezpečnosti dosud evidovaných 

podzemních objektů byl v rámci programu výzkumu a vývoje „Bezpečnost práce  

a provozu při hornické činnosti a vybraných činnostech prováděných hornickým 

způsobem“ v období od 1. října 2008 do 30. listopadu 2010 řešen projekt nazvaný  

„P č.  61-08 Monitoring podzemních objektů v etapě užívání“ [22]. Výstupy řešení 

projektu tvořily podklad k projednání a zpracování legislativních úprav stávajících 

právních předpisů. 
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3. Metody řešení 
Popisná analýza 

Ke splnění plánovaného cíle jsem zvolil popisnou analýzu, která je nejčastější 

metodou používanou při realizaci odborných projektů [Horáková, 1992 5 ]. Jejím účelem  

je poskytnout přesnou informaci o konkrétních aspektech. Jedná se o metodu, která 

umožňuje popis sekundárních dat, jako jsou výzkumné zprávy, nejrůznější interní 

dokumenty a zprávy, ale také články v odborných časopisech, ročenkách atd. 

Úkolem této analýzy je popsat pro konkrétní případ důležitá fakta, postup vypracování 

záměru, popsat použité metody a představit výsledky práce a na jejich základě vyvodit 

závěry. Prostřednictvím této analýzy jsem shromáždil a shrnul informace a data z různých 

zdrojů. Tyto informace budu prezentovat třemi základními formami. 

První z nich je standardní text členěný do vět a odstavců. Tímto způsobem se pokusím 

vysvětlit konkrétní fakta, která z právních předpisů, tabulek nebo grafů nemusí být  

na první pohled srozumitelná. 

Druhá forma bude využita v případě vyhodnocení velkého množství kategorizovaných 

dat vedených v evidenci podzemních objektů, kde pro potřeby práce je nesporně vhodnější 

použít sumární tabulky. Sumární tabulkou tak jednoduše uvedu data se stručným popisem 

zaevidovaných a vybraných rizik pro snadnější pochopitelnost a interpretaci.  

Třetí formou je numerický popis dat vycházející ze třech základních vyjádření dat  

- absolutního počtu, procentuálního vyjádření a průměru. Pro tento případ budou data 

nejprve kategorizována, aby byl popis daných skutečností co možná nejpřesnější. 

K numerickému popisu dat budou použity grafy, obrázky a diagramy. 

Postup popisné analýzy: 

1. Stanovení cíle. 

2. Vyhledání obsahových jednotek - vytyčení určitého problému, který vzhledem 

k cíli bude sledován. 

3. Určení souboru materiálů. 

4. Studium materiálů. 

5. Systematické sledování. 

6. Sestavení a vyjádření výsledků a názorů, tvorba přehledů, tabulek a grafů. 

7. Rozbor a hodnocení. 
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SWOT analýza 

SWOT analýzu jsem zvolil jako metodu k vyhodnocení shromážděných poznatků 

(popř. problémů), jelikož je silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších 

činitelů [Horáková, 1992 5]. Analýza SWOT je nástrojem řízení, který umožňuje 

komplexní zhodnocení silných a s labých stránek organizace 2  spolu s hodnocením 

příležitostí a hrozeb [Kotler, 2001 6]. Tato metoda je nazývána podle počátečních písmen 

těchto anglických slov: 

S strenghts (přednosti, silné stránky) 

W weaknesses (nedostatky, slabé stránky) 

O opportunities (příležitosti) 

T threats (hrozby) 

 

SWOT analýza tedy představuje kombinaci dvou analýz, S-W a O-T.  

Analýzou S-W je míněno hodnocení vlivů vnitřních činitelů, které je prováděné  

se záměrem stanovit cíle. Analýza musí být vždy doplněna rozborem vnějších činitelů. 

Analýza O-T je rozborem vnějších činitelů, které představují příležitosti a ohrožení dalšího 

rozvoje organizace. V práci poslouží k bližšímu rozlišení identifikovaných obecných 

příležitostí, které jsou dosud skryté, a příležitostí s problémy, kterým je nutno nově čelit.  

Samotná analýza SWOT se dělí na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí. 

 

Analýza vnitřního prostředí (silných a slabých stránek) 

Aplikací této analýzy dochází k vyhodnocování silných a slabých stránek.  S ilné 

stránky jsou pozitivní vnitřní podmínky. Naopak slabé stránky jsou negativní vnitřní 

podmínky, které mohou vést ke snížení výkonnosti organizace nebo dokonce k jejímu 

zániku. 

  

Analýza vnějšího prostředí (příležitosti a hrozby) 

Použitím této analýzy dochází ke sledování rozhodujících sil vnějšího prostředí a jeho 

změn, které mohou ovlivnit hospodářský výsledek organizace. Mezi ty hlavní patří síly 

                                                

2 Podle citovaných zdrojů mohou být kromě pojmu „organizace“ dále uvedeny identické pojmy „subjekt“, 
„podnikatel“ nebo „zaměstnavatel“.  
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demografické, ekonomické, technologické, politické a legislativní, sociální či kulturní. 

Podstatou však je sledování vývojových trendů v jak podzemním stavitelství, tak  

i v provozování podzemních objektů, jakož i neustálá identifikace příležitostí a hrozeb. 

Hrozby prostředí pro organizaci jako možné výzvy vzniklé na základě nepříznivého 

vývojového trendu jsou popsány v kapitole 9.5 a 10 disertační práce. Hrozby z hlediska 

závažnosti by poté měly být organizací klasifikovány z hlediska závažnosti  

a pravděpodobnosti jejich výskytu podle konkrétních podmínek a po bližším poznání 

prostředí a místa podnikání. 

 

Analýza SWOT byla zvolena proto, že vychází z předpokladu dosažení strategického 

úspěchu (státu, organizace resp. vlastníků podzemních objektů nebo jimi písemně 

pověřených provozovatelů) maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků 

a hrozeb. 
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4. Pojem stavba a p odzemní objekt ve stávající právní 

úpravě  
Pojem stavba je obecně definován v základních pojmech stavebního zákona [Doležal, 

2006 1]. V ustanovení § 2 ods t. 3 s tavební zákon uvádí: „Stavbou se rozumí veškerá 

stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich 

stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel 

využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu 

jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží 

reklamním účelům, je stavba pro reklamu.“  

Pojem stavba v sobě zahrnuje jak označení hotového díla (věci), tak proces stavění 

jako probíhající činnost. Vymezení stavby je doplněno požadavkem, že stavební dílo 

vzniká stavební nebo montážní technologií [Doležal, 2006 1].  

Stavební zákon mj. také v základních pojmech definuje stavebního podnikatele  

a stavebníka. V ustanovení § 110 ods t. 6 např. stavební zákon uvádí, že stavebník 

podzemních staveb podléhající tomuto zákonu není povinen prokazovat vlastnické právo 

nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 

věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, jde-li o veřejně prospěšné stavby, které 

funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm  

a které ani jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen.  

Dále stavební zákon v ustanovení § 104 ods t. 1 písm. b) v souvislosti s podzemní 

stavbou upravuje ohlašovací povinnost stavebnímu úřadu (Ohlášení stavebnímu úřadu 

vyžadují podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud 

nejsou vodním dílem nebo stavbou k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání 

radioaktivních surovin atp.) [Doležal, 2006 1]. 

 S výše uváděnými pojmy (stavba resp. podzemní stavba) se pojí další povinnosti 

vyplývající ze stavebního zákona. Pro názornost vyjímám: 

• Navrhnout a provést stavební konstrukce a stavební prvky staveb v souladu  

s požadavky uvedenými v právních předpisech [Doležal, 2006 1 ] a příslušnými 

normovými hodnotami uvedenými v t echnických normách, zejména pro sklady 

výbušnin [7] . 
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• Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou 

dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení.  

• V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo 

není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného 

provedení stavby.  

• Při změně vlastnictví ke stavbě má povinnost dosavadní vlastník odevzdat 

dokumentaci novému vlastníkovi stavby.  

(Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla 

stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně 

technickým uspořádáním vybavena. Neplní-li vlastník stavby výše stanovenou 

povinnost, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení 

stavby.)  

• Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním souhlasu, dříve  

ve stavebním povolení.  

 

Stavby pod povrchem, jakož i jejich změny a užívání, povoluje obecný stavební úřad. 

V ostatních případech povoluje např. stavby skladů výbušnin jejich změny a užívání 

obvodní báňský úřad jako jiný stavební úřad3 [28]. I když to není ve stavebním zákoně 

výslovně upraveno, je pravomocné stavební povolení závazné také pro právní nástupce 

účastníků řízení [Doležal, 2006 1] . Dokončenou stavbu ve většině případů lze užívat  

na základě kolaudačního souhlasu. 

Základní zásady pro údržbu a odstranění takových staveb jsou: 

• Neprovádí-li vlastník stavby řádně její údržbu, nejprve jej stavební úřad vyzve,  

aby provedl nápravu.  

• Záměr odstranit stavbu je její vlastník povinen ohlásit stavebnímu úřadu. Jde-li  

o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení, připojí k ohlášení  

mj. dokumentaci bouracích prací.  

 
                                                

3 Od 1. ledna 2013 byla upravena působnost stavebních úřadů v dobývacích prostorech tak, že ji vykonávají 
obvodní báňské úřady, např. jde-li o stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních 
ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, včetně staveb 
úložných míst pro těžební odpad.  



Ing. Ivo Pěgřímek: Podzemní objekty vytvořené hornickým způsobem. 

2013                                                                                                                                    20 

 

Se stavbou na povrchu nebo v podzemí se může pojit další rozhodování, jako např. 

vydání rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. Tímto rozhodnutím  

se vymezuje území, ve kterém se zakazují nebo omezují určité činnosti z důvodů ochrany 

veřejných zájmů (ochrana ovzduší, ochrana před negativními účinky provozu 

průmyslových nebo zemědělských staveb, ochrany vodních zdrojů a ložisek nerostů, 

důlních děl, drah, telekomunikací, letišť, prostorů pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, 

rozvodných sítí apod.). Pokud je chráněné území nebo ochranné pásmo vymezeno právním 

předpisem nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu nebo je stanovila vláda, 

rozhodnutí podle stavebního zákona se již nevydává [Doležal, 2006 1]. 

Rozhodnutí většinou vydává stavební úřad; v některých případech je ale k vydání 

rozhodnutí o ochranných pásmech příslušný jiný orgán, např. orgán památkové péče  

u ochranných pásem nemovitých kulturních památek, památkových rezervací apod. 

(rozhodnutím podle stavebního zákona), vodohospodářský orgán u ochranných pásem 

vodních zdrojů pitné vody (rozhodnutím podle vodního zákona), orgán ochrany přírody 

(rozhodnutím podle zákona o ochraně přírody a krajiny) nebo u ochrany ložiska 

vyhrazeného nerostu (stanovením chráněného ložiskového území) rozhodnutím podle 

horního zákona Ministerstvem životního prostředí [Doležal, 2006 1]. 
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5. Pojem činnost prováděná hornickým způsobem  

ve stávající právní úpravě  
5.1. Činnost prováděná hornickým způsobem  
Činností prováděnou hornickým způsobem se podle zákona [21], a s přihlédnutím k 

tématu disertační práce, zejména rozumí:  

• práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),  

• práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,  

• práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl  

a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,  

• podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, 

jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m3 horniny. 

  

5.2. Ražení  
Pojem ražení není žádným právním předpisem podrobněji upřesněn.  

Jedná se o nejstarší hornický způsob vytváření dlouhých horizontálních děl  

v soudržných horninách. Pojem „ražení“ důlních nebo podzemních děl zpravidla zahrnuje 

rozpojování hornin např. s použitím výbušnin, nakládání a odvoz rozpojeného materiálu  

a podle potřeby vyztužování důlního nebo podzemního díla – vzniklého podzemního 

prostoru [Valachovič, 1977 2].    

Důlním dílem se rozumí podzemní prostor vytvořený hornickou činností (nejčastěji 

otvírka, příprava a dobývání vyhrazeného ložiska nerostů (vyhrazeným ložiskem se např. 

rozumí všechny druhy uhlí, radioaktivní nerosty a další vyjmenované nerosty v horním 

zákoně [29], na nichž má ČR zájem)). Za důlní dílo se také považuje i větrací, 

odvodňovací, těžební a záchranný vrt a jiné vrty, které plní funkci důlního díla. Za důlní 

dílo se však nepovažuje vyhledávací a průzkumný vrt.  

Podzemním dílem se rozumí podzemní prostor vytvořený činností prováděnou 

hornickým způsobem (nejčastěji dobývání ložisek nevyhrazených nerostů nebo podzemní 

práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i vytváření 

podzemních prostorů o objemu větším než 300 m3 horniny) [21].  

Staré důlní dílo báňské předpisy označují jako důlní dílo v podzemí, které je opuštěno 

a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám [29].  
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Za opuštěné důlní dílo lze považovat důlní dílo, které splnilo svůj účel a je znám jeho 

majitel. 

K úplnému výčtu hornických pojmů považuji za vhodné na konec zmínit pojem 

podzemní objekt. 

 

5.3. Podzemní objekt  
Pro účely zákona se podzemním objektem rozumí podzemní prostory vytvořené 

ražením včetně jejich přístupových částí, jedná-li se o tunely a štoly metra, ostatní tunely  

a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kolektory včetně jejich hloubených částí  

a spojovacích šachet, jiné prostory o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti 

nebo využívané k podnikatelské činnosti, stavby pro účely ochrany obyvatelstva, 

kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m, 

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

přesahuje 50 m, bývalá stará nebo opuštěná důlní díla následně zpřístupněná veřejnosti 

nebo využívaná k podnikatelské činnosti [21]. 
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6. Pojem bezpečnost státu ve stávající právní úpravě 
Otázky bezpečnosti státu upravuje ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, 

ve znění pozdějších předpisů [30], kde se v Čl. 1 uvádí: „Zajištění svrchovanosti a územní 

celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, 

zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu.“ Z obsahu dalších ustanovení lze 

dovodit co je předmětem vnější a vnitřní bezpečnosti státu a úloha Bezpečnostní rady státu.  

 

6.1. Vnitřní bezpečnost státu 
 Vnitřní bezpečnost státu - stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby 

ohrožující stát a jeho zájmy zevnitř a kdy je tento stát k eliminaci stávajících  

i potenciálních vnitřních hrozeb efektivně vybaven a k ní ochoten. Je to rovněž souhrn 

vnitřních bezpečnostních podmínek a legislativních norem a opatření, kterými stát zajišťuje 

demokracii, ekonomickou prosperitu a bezpečnost občanů, a jimiž stanoví a prosazuje 

normy morálky a společenského vědomí [30]. 

K pojmu vnitřní bezpečnost státu lze doplnit, že státní orgány, orgány územních 

samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování 

bezpečnosti ČR. Bezpečnost ČR zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, 

záchranné sbory a havarijní služby. 

Pouze pro úplnost z důvodové zprávy k cit. pojmům z ústavního zákona doplňuji: 

„Koncepce ústavního zákona vychází z komplexního pojetí bezpečnosti státu, která v sobě 

spojuje zahraniční politiku, vojenskou obranu a vnitřní bezpečnost a pořádek. Jejím cílem 

je všestranná péče o člověka, o jeho život, o dodržování lidských práv a svobod, o ochranu 

majetku a životních jistot a o zachovávání funkcí státu jako instituce, která zajišťuje 

bezpečnost“ [30].  

 

6.2. Bezpečnostní rada státu  
Z důvodu větší operativnosti při rozhodování o bezpečnosti státu byla zřízena 

Bezpečnostní radu státu, která působí v cit. záležitostech místo vlády především po dobu 

stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Rozsah působnosti Bezpečnostní rady státu  

se vymezuje v závislosti na tom, zda se jedná o období příprav opatření k řešení krizových 

situací nebo již o období řešení krizových situací. 
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V době míru Bezpečnostní rada státu připravuje návrhy opatření, jejichž realizace  

by nastala až při vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. 

Součástí příprav je např. zpracovávání krizových plánů. Za nouzového stavu, který 

vyhlašuje vláda, Bezpečnostní rada státu vládě připravuje návrhy na odstraňování následků 

vzniklé krizové situace [30]. 

 

6.3. Krizová situace 
Je-li bezprostředně a ve značném rozsahu ohrožena svrchovanost a územní celistvost 

státu, jeho demokratické základy, chod národního hospodářství, ochrana života a zdraví 

občanů, majetkové hodnoty, kulturní statky, životní prostředí nebo plnění mezinárodních 

závazků a nelze-li ohrožení zamezit ani jeho následky odstranit obvyklou činností státních 

orgánů, orgánů územních samosprávných celků, právnických osob a občanů, nastává 

krizová situace. 

K pojmu krizová situace je třeba ještě uvést zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (krizový zákon) [31], který mj. definuje krizovou 

infrastrukturu v ustanovení § 2 pí sm. g) takto: “Pro účely tohoto zákona se rozumí 

kritickou infrastrukturou prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické 

infrastruktury, narušení, jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, 

zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.“ 
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7. Prevence rizika ve stávající právní úpravě  
Riziko je historický výraz pocházející údajně ze 17. století, kdy se objevil v souvislosti 

s lodní plavbou. Výraz „risco“ pochází z italštiny a označoval úskalí, kterému se museli 

plavci vyhnout. Následně se tím vyjadřovalo „vystavení nepříznivým okolnostem“.  

Ve starších encyklopediích najdeme pod tímto heslem vysvětlení, že se jedná o odvahu  

či nebezpečí, případně že „riskovat“ znamená odvážit se něčeho [Otto, 1924 8]. Teprve 

později se objevuje i význam ve smyslu možné ztráty [Masaryk, 1932 9]. Dnes již víme,  

že nebezpečí představuje něco poněkud jiného a v teorii rizika souvisí s hrozbou. Podle 

dnešních výkladů se rizikem obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty  

či zničení, případně nezdaru při podnikání. Neexistuje jedna obecně uznávaná definice, 

pojem riziko je definován různě [Smejkal, 2006 3]. 

 

7.1. Preventivní zaměření v právní úpravě 
Některá rizika musíme odstraňovat nebo minimalizovat ze zákona.  

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů [Jehlička, 

2003 10], zejména v us tanovení § 3 upr avuje výkon práv a povinností vyplývajících  

z občanskoprávních vztahů, které dopadají na každého, kdo má určité subjektivní právo. 

Každý je tedy na základě určitých subjektivních práv zásadně oprávněn sám  

a pod ochranou právního řádu vykonávat a dosahovat uspokojení svých individuálních 

zájmů, potřeb a preferencí. Tyto vztahy mezi subjekty nesmí bez právního důvodu 

zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy4.    

Přitom by fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy měly 

dbát o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů  

a aby případné rozpory mezi účastníky byly odstraněny především jejich dohodou.  

Další ustanovení Občanského zákoníku [Jehlička, 2003 10] upravují tzv. věcná práva, 

která jsou spojena s výkonem práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů. 

Vlastník je tak v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat 

jeho plody a užitky a nakládat s ním. Přičemž vlastník věci se musí zdržet všeho,  

                                                

4 Dobrými mravy se rozumí souhrn společenských, kulturních a mravních norem, které  v historickém  vývoji  
osvědčují jistou neměnnost, vystihující podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí  
společnosti  a  mají povahu norem základních [Jehlička, 2003 10]. 
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čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval 

výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit5 sousedovu stavbu nebo pozemek bez toho, 

že by učinil dostatečné opatření. Nesmí, např. nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat 

sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými 

odpady, světlem, stíněním a ani vibracemi.  

Další povinností každého nositele subjektivního práva je počínat si tak,  

aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí6.  

Z výše uvedeného ustanovení § 3 a  následujících ustanovení §§ 123, 127 a 415 

Občanského zákoníku [Jehlička, 2003 10] je tedy nepochybné tzv. preventivní zaměření  

na působení před zásahy do práv a oprávněných zájmů všech osob. 

  

7.2. Právní úprava prevence rizika 
Skutečným příkladem v řešení prevence rizik, především v oblasti bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci je zákoník práce.  

Preventivní zaměření právních vztahů bylo v ČR nově zakotveno v 1. polovině roku 

2001, zejména v ustanovení § 132a dnes již zrušeného zákona č. 65/1965 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů [Tomandlová, 2001 12]. Prakticky stejnou právní 

úpravu nalezneme v ustanovení § 102 s távajícího platného zákoníku práce [Jakubka, 2007 

13]. V úpravě pracovněprávních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli se stanovuje 

povinnost zaměstnavateli vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a z draví 

neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a přijímáním opatření k prevenci rizik. Přičemž prevencí rizik se rozumí všechna 

opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a z  opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.  

Povinnosti zaměstnavatele tedy spočívají v neustálém vyhledávání rizik, zjišťování 

jejich příčin a zdrojů a v přijímání opatření k jejich odstranění.  

Nemůže-li zaměstnavatel riziko odstranit, je povinen riziko vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jeho působení tak, aby především ohrožení bezpečnosti a zdraví všech 

                                                

5 Ohrožení - konkrétní nebezpečí a neovladatelnost průběhu události, která zamezí bezporuchové obvyklé 
užívání objektů, schopnosti zachovat požadované užitné vlastnosti během užívání. 

6 Pokud by se tak stalo, mohlo by dojít k naplnění podstaty trestného činu [Jelínek, 2004 11]. 
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zaměstnanců bylo minimalizováno, přičemž zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat 

přijatá opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a dbát 

o zlepšování pracovních podmínek. 
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8. Riziko 
Neexistuje jedna obecně uznávaná definice. Pojem riziko je definován různě [Smejkal, 

2006 3], například: 

• Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

• Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 

• Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

• Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného. 

• Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti. 

• Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko). 

• Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

• Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko). 

• Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko). 

• Střední hodnota ztrátové funkce. 

• Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému. 

 

Vzhledem k tomu, že samotný pojem rizika nevymezuje žádný právní předpis, pokusil 

jsem se nalézt vysvětlení pojmu rizika v dalších zdrojích.  

  

8.1. Podstata rizika podnikání 
Nejnovější poznatky z hlediska problematiky řízení podnikatelských rizik vycházejí 

z chápání rizika jako možnosti, že s určitou pravděpodobností dojde k události, jež se liší 

od předpokládaného stavu či vývoje [Smejkal, 2006 3]. V podnikání existují různé druhy 

rizik, například: 

• politická a teritoriální, 

• ekonomická, 

• bezpečnostní,  

• právní a spojená s odpovědností za škodu, 

• předvídatelná a nepředvídatelná, 

• specifická (jako např. pojišťovací, odbytová nebo inovační). 
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Riziko je situace, v níž existuje možnost nepříznivé odchylky od žádoucího výsledku, 

ve který doufáme nebo který očekáváme. Riziko je také možno chápat jako nebezpečí 

vzniku určité ztráty (kolísavost veličiny okolo očekávané hodnoty v důsledku změn řady 

parametrů) [Smejkal, 2006 3]. 

Podnikatelské riziko se hodnotí ze dvou stránek, a to z: 

1. pozitivní stránky (naděje vyššího zisku, naděje vyššího úspěchu), 

2. negativní stránky (naděje horších hospodářských výsledků). 

 

Je-li událost možná, její pravděpodobnost leží mezi hodnotou 0 a hodnotou 1 (není ani 

nemožná, ani jistá). Pravděpodobnost nepříznivého výsledku musí ležet mezi 0 a 1. 

Nežádoucí mimořádná událost je pouze „nepříznivá odchylka od žádoucího výsledku, 

v nějž doufáme nebo který očekáváme“.  

 

8.2. Analýza rizik 
Abychom mohli předejít nebezpečí vzniku konkrétní ztráty, je nutné provést analýzu 

rizik.  Analýza rizik je prvním krokem procesu snižování rizik. Analýza rizik je obvykle 

chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu  

na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti [Smejkal, 2006 3].  

Analýza rizik zpravidla obsahuje: 

1. identifikaci, 

2. stanovení hodnoty a významu (ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, změny, 

či poškození na existenci, 

3. identifikaci hrozeb a slabin, 

4. stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti vůči dané hrozbě. 

 

Kvalitní řešení jakéhokoliv problému v jakékoliv oblasti je vždy postaveno na kvalitní 

analýze rizik, která je základním vstupem pro řízení rizik. To je možné provést  

jen na základě konkrétních, pravdivých a ověřených informací. Cílem analýzy rizik a také 

této disertační práce je získat nezávislé podklady pro rozhodnutí ve prospěch věci.  

Navazující činností na analýzu rizik je řízení rizik (management rizik). 
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I na identifikovaném dalším novém riziku lze konstatovat, že riziko většinou 

neexistuje izolovaně, ale obvykle se jedná o určité kombinace rizik, které mohou ve svém 

dopadu představovat hrozbu pro daný subjekt. Vzhledem k množství rizik musí být 

určovány priority z pohledu dopadu a pravděpodobnosti jejich výskytu. Poté by mělo 

následovat zaměření na klíčové rizikové oblasti, které jsou v disertační práci uvedeny 

v kapitole č. 9. 

 

Analýza rizik má svůj systém a jednotlivé kroky by měly být provedeny konkrétními 

managementy organizací v níže uvedené posloupnosti [Smejkal, 2006 3]. 

 

1. Stanovení hranice analýzy rizik 

Hranice analýzy rizik je pomyslná čára oddělující aktiva (pojem aktiva je vysvětlen 

pod bodem 2. Identifikace aktiv), která budou zahrnuta do a nalýzy, od aktiv 

ostatních. Aktivum je všechno, co má pro organizaci hodnotu, která může být 

zmenšena působením hrozby. Základní charakteristikou aktiva je jeho hodnota. 

Uvnitř hranice budou ležet aktiva, která mají vztah k cílům organizace (aktiva,  

ze kterých je organizace složena, a aktiva, která mají na cíle organizace vliv). 

 

2. Identifikace aktiv 

Identifikace aktiv spočívá ve vytvoření soupisu všech aktiv ležících uvnitř hranice 

analýzy rizik (např. území ohrožené případnými účinky destrukcí podzemního 

objektu). Hodnota aktiva je relativní v závislosti na úhlu pohledu hodnocení.  

Při hodnocení aktiva se berou v úvahu především následující hlediska: 

1. pořizovací náklady či jiná hodnota aktiva, 

2. důležitost aktiva pro existenci či chování organizace, 

3. náklady na překlenutí případné škody na aktivu, 

4. rychlost odstranění případné škody na aktivu, 

5. jiná hlediska (mohou být specifická případ od případu). 

 

3. Stanovení hodnoty aktiv 

Posuzování hodnoty aktiva je založeno na velikosti škody způsobené zničením  

či ztrátou aktiva. Obvykle se při stanovování hodnoty aktiva vychází z jeho 
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nákladových charakteristik (pořizovací ceny, reprodukční pořizovací ceny), mohou 

to být ale i charakteristiky výnosové (pokud aktivum přináší dobře identifikovatelné 

zisky či jiné významné přínosy pro subjekt). Mezi výnosové charakteristiky patří  

i vlastnosti aktiva, sloužící dosahování zisků nepřímo - například postavení na trhu, 

ochranná známka, ale i kvalifikace a know-how zaměstnanců. Velmi podstatné  

je rozlišit, zda se jedná o jedinečné aktivum nebo o a ktivum jednoduše 

nahraditelné. Do hodnoty se promítá závislost subjektu na existenci, ale i na 

správném fungování hodnoceného aktiva, tedy k jakým škodám dojde omezením 

funkčnosti nebo ztrátou aktiva, než dojde k jeho obnově.  

 

4. Identifikace hrozeb 

Identifikace hrozeb se provádí tak, že se vybírají ty, které by mohly ohrozit alespoň 

jedno z aktiv majetku. 

 

5. Analýza hrozeb a zranitelnosti 

Každá hrozba se hodnotí vůči každému aktivu nebo skupině aktiv. U těch aktiv, 

na něž se hrozba může uplatnit, se určí úroveň hrozby vůči tomuto aktivu a úroveň 

zranitelnosti aktiva vůči této hrozbě. Při stanovení úrovně hrozby se vychází 

z faktorů jako nebezpečnost, motivace a přístup. Při stanovení úrovně zranitelnosti 

se vychází z takových faktorů jako citlivost a kritičnost. Při analýze hrozeb  

a zranitelnosti se berou v úvahu realizovaná protiopatření. Tato protiopatření 

mohou snížit jak úroveň hrozby, tak úroveň zranitelnosti. Výsledným stavem  

je seznam dvojic „hrozba-aktivum“ (pouze těch dvojic, kde se hrozba může vůči 

aktivu uplatnit) se stanovenou úrovní hrozby a zranitelnosti.  

Hrozba je síla, událost, aktivita nebo osoba, která má nežádoucí vliv na bezpečnost 

nebo může způsobit škodu. Hrozbou může být například požár, přírodní katastrofa, 

krádež zařízení, získání přístupu k informacím neoprávněnou osobou, chyba 

obsluhy, ale i kontrola báňského nebo finančního úřadu apod. 

Škoda, kterou způsobí hrozba při jednom působení na určité aktivum, se nazývá 

dopad hrozby. Dopad hrozby může být odvozen od absolutní hodnoty ztrát,  

do které jsou zahrnuty náklady na znovuobnovení činnosti aktiva nebo náklady  

na odstranění následků škod způsobených subjektu hrozbou. 
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Základní charakteristikou hrozby je její úroveň [Smejkal, 2006 3]: 

• Nebezpečnost 

Schopnost hrozby způsobit škodu. 

• Přístup 

Pravděpodobnost, že se hrozba svým působením dostane k aktivu (získá 

k němu přístup). Jednou z forem vyjádření může být i frekvence výskytu 

hrozby. 

• Motivace 

Zájem iniciovat hrozbu vůči aktivu. Odhad motivace spočívá v pochopení 

skupinových národních záměrů i záměrů jednotlivců, jejich cílů a politiky  

- to vše se analyzuje s ohledem na předchozí podmínky a činnosti těchto 

ohrožovatelů (útočníků). Odhad motivace napomáhá při tvorbě expertních 

stanovisek a odhadů hrozeb. 

 

Zranitelnost je nedostatek, slabina nebo stav analyzovaného aktiva (případně 

subjektu nebo jeho části), který může hrozba využít pro uplatnění svého 

nežádoucího vlivu. Tato veličina je vlastností aktiva a vyjadřuje, jak citlivé  

je aktivum na působení dané hrozby [Smejkal, 2006 3].  

• Citlivost 

Náchylnost aktiva být poškozeno danou hrozbou. 

• Kritičnost 

Důležitost aktiva pro analyzovaný subjekt. 

 

6. Pravděpodobnost jevu 

Někdy nevíme, zda jev, který zkoumáme, nastane. Jde o situaci, kdy určitý soubor 

výchozích podmínek vždy nevede ke stejnému výsledku. Pak k popisu určitého 

jevu doplňujeme údaj, s jakou pravděpodobností tento jev může nastat. Abychom 

mohli počítat s pravděpodobnostmi, musíme určit, zda je analyzovaný jev náhodný 

či nikoliv, zda patří do určitého intervalu pravděpodobnosti, případně zda  

jej můžeme vyloučit, jaké jsou jeho pravděpodobnostní charakteristiky. 
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7. Měření rizika 

Výše rizika vyplývá z hodnoty aktiva, úrovně hrozby a zranitelnosti aktiva. Čím 

vyšší je pravděpodobnost, že k nepříznivé události dojde, tím větší  

je pravděpodobnost odchylky od výsledku, v nějž doufáme, a tím větší je riziko.  

 

8.3. Metody analýzy rizik 
V [Smejkal, 2006 3] je uvedeno, že existují dva základní přístupy k řešení: 

kvantitativní a kvalitativní metody vyjádření veličin analýzy rizik. V analýze rizik  

se používá buď jeden z těchto dvou přístupů, nebo jejich kombinace.  

 

Kvalitativní metody 

Kvalitativní metody se vyznačují tím, že rizika jsou vyjádřená v určitém rozsahu. 

Například jsou obodována od 1 až do 10, nebo určena pravděpodobností 0 nebo 1, nebo 

slovně malé, střední, velké. Úroveň je určována obvykle kvalifikovaným odhadem. 

Kvalitativní metody jsou jednodušší a rychlejší, ale více subjektivní. Obvykle přinášejí 

problémy v oblasti zvládání rizik, při posuzování přijatelnosti finančních nákladů nutných 

k eliminaci hrozby, která může být kvalitativní metodou charakterizována jako „velká  

až kritická“. Tím, že chybí jednoznačné finanční vyjádření, se kontrola efektivnosti 

nákladů znesnadňuje.  

 

Kvantitativní metody 

 Kvantitativní metody jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence 

výskytu hrozby a jejího dopadu. Vyjadřují dopad obvykle ve finančních dopadech, jako 

například v tisících Kč. Nejčastěji je vyjádřeno riziko ve formě roční předpokládané ztráty, 

která je vyjádřena finanční částkou. Kvantitativní metody jsou více exaktní  

než kvalitativní; jejich provedení sice vyžaduje více času a úsilí, poskytují však finanční 

vyjádření rizik, které je pro jejich zvládání výhodnější. Nevýhodou kvantitativních metod 

je kromě jejich náročnosti na provedení a zpracování výsledků často vysoce formalizovaný 

postup, jenž může vést k tomu, že nebudou postihnuta specifika posuzovaného objektu. 

Také mohou být vysoce zranitelné z důvodu „zahlcení“ hodnotitele značným objemem 

formálně strukturovaných dat. 
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8.4. Obecné zákonitosti řízení rizik 
Problematika řízení rizik je velice široká a podle svého zaměření často velice odlišná. 

Základními oblastmi jsou především [Smejkal, 2006 3]: 

• přírodní katastrofy a mimořádné události (technologická rizika), 

• rizika ochrany životního prostředí,  

• finanční rizika s dílčími podkategoriemi, jako např. investiční riziko, pojišťovací 

riziko a zajišťovací riziko (odhad rizika, že dojde k pojistné události), 

• projektová rizika, 

• obchodní rizika, 

• technická rizika (riziko všech typů inženýrských konstrukcí, včetně materiálů  

a staveb). 

 

Řízení rizik je proces, při němž se management snaží zamezit působení již existujících 

i budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích vlivů 

a naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů. Součástí procesu řízení 

rizik je rozhodovací proces vycházející z analýzy rizika. Po zvážení dalších faktorů, 

zejména ekonomických a technických, ale i sociálních a p olitických, management pro 

řízení rizik vyvíjí, analyzuje a srovnává možná preventivní a nápravná opatření. Posléze 

z nich vybere ta, která existující riziko minimalizují.  

Kritickou fází procesu řízení rizik je výběr optimálního řešení. Začíná určením úrovně 

rizika, postupuje přes hodnocení ekonomických nákladů variantních řešení pro snížení 

rizika a jejich ekonomických přínosů. Pokračuje zhodnocením dopadů a přínosů  

a analýzou možných důsledků z přijatého rozhodnutí na organizaci a její okolí. Posléze 

následuje rozhodnutí o realizaci opatření na snížení rizika, respektive rozhodnutí o jeho 

dalším sledování v případě vysokého stupně nejistot spojených se stávajícím stupněm 

poznání a tím nemožnosti snížit riziko ve fázi tvorby rozhodnutí.  

Finálním výsledkem každé etapy řízení rizika je rozhodnutí. Většinou je výstupem 

více variant řešení. Nepřijatelná úroveň rizika vyžaduje zastavení probíhajícího procesu  

a přijetí opatření na snížení rizika. Je-li přijatelné a přitom potenciál ohrožení zisku  

je značný, následuje obvykle vypracování plánu preventivních opatření za účelem jeho 

redukce.  
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8.5. Management podnikatelských rizik 
Ten, kdo se chce vypořádat s problémem rizika v reálném prostředí, musí se naučit  

ve své manažerské praxi s rizikem v organizaci žít, což znamená, že musí umět riziko řídit. 

Management rizik (řízení rizik) je kompletní proces zjištění, kontroly, eliminace 

 a minimalizace nejistých událostí, které mohou organizaci ovlivnit [Smejkal, 2006 3]. 

 

Schopnost včas rozpoznat a účinně řídit rizika se stává nedílnou součástí strategického 

řízení, zejména v případě podnikatelských subjektů. Z hlediska dnešního stavu poznání  

a praxe neomezujeme řízení rizik pouze na ně; snižování rizik se týká i státních orgánů 

nebo jakýchkoliv jiných subjektů od občanského sdružení ochránců zvířat  

až po jednotlivce, fyzickou osobu nepodnikatele. Organizace, které si včas neuvědomí 

rozsah a sílu dopadu souvisejících rizik a nevytvoří si účinný mechanizmus pro jejich 

řízení, hazardují se svojí stabilitou, snižují zájem a důvěru investorů (sponzorů, veřejnosti) 

a tím zvyšují náklady na financování [Smejkal, 2006 3].  

 

Opravdu účinného řízení rizik (především podnikatelských) může být dosaženo pouze 

v případě, kdy 

• je jasně definována strategie organizace vzhledem k jejím hlavním cílům, a to včetně 

rizikové strategie, 

• funguje komplexní řízení rizik, které je podpořeno vhodným informačním systémem 

(respektive systémem pro podporu rozhodování, expertním systémem apod.), 

• management organizace klade na řízení rizik dostatečný důraz a existují osoby 

odpovědné za řízení rizik, 

• existuje fungující interní kultura a schopnost se dále rozvíjet a přizpůsobovat novým 

výzvám rizik. 

 

Management organizace při procesu řízení rizik by měl zajišťovat zejména tyto 

činnosti [Smejkal, 2006 3]: 

1. Analyzovat riziko, monitorovat jej a měřit jej. 

2. Definovat cíle v oblasti snižování rizik organizace (určit nejvhodnější strategii 

snižování rizika). 
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3. Stanovit a implementovat nejvhodnější metody snižování rizik do konkrétních 

podmínek. 

4. Vyhodnotit uplatnění rizikové strategie v provozní praxi. 

 

8.6. Cíle řízení rizika 
Podle zákoníku práce [Jakubka, 2007 13] zpravidla vedoucí zaměstnanec nebo podle 

jiných právních předpisů7 vlastník musí nejprve identifikovat riziko, dále pak musí riziko 

vyhodnotit, což zahrnuje zjištění potenciální velikosti ztráty, zjištění pravděpodobnosti 

výskytu ztráty a také uspořádání priorit.  

Podle potenciálního finančního dopadu ztráty se mohou rizika rozdělit do jednotlivých 

skupin, a to na [Smejkal, 2006 3]: 

• Kritické riziko nebo také vysoké riziko  

Veškerá ohrožení, jejichž potenciální ztráty jsou takového řádu, že vyústí v likvidaci 

zejména organice. 

• Důležité riziko nebo také akceptovatelné riziko  

Ohrožení, jehož potenciální ztráty nevyústí v bankrot, avšak další provoz bude 

vyžadovat, aby si organizace půjčila finanční prostředky. 

• Běžné riziko nebo také zanedbatelné riziko 

Ohrožení, jehož potenciální ztráty mohou být pokryty stávajícími aktivy organizace 

nebo běžným příjmem, aniž by došlo k nepatřičnému finančnímu tlaku. 

 

Podnikání obecně znamená jistou investici majetku. Podnikatel doufá, že tato investice 

vynese zisk. Pokud se věci nevyvíjejí podle plánu, investor může utrpět ztrátu; tato 

možnost ztráty představuje riziko podnikání. Podnikání může skončit úpadkem  

či zaznamenat ztrátu z mnoha různých příčin. Rozdíly mezi těmito příčinami a jejich 

důsledky tvoří základ pro různou klasifikaci rizik. Zdroje rizika mohou být klasifikovány 

jako dynamické či statické, čisté nebo spekulativní a celkové či dílčí. Ve spojitosti 

s možnými ztrátami organizace se jedná o výrobní rizika, o technická, ekonomická, tržní  

či finanční rizika, která jsou spojena s činností organizace.  

                                                

7 Např. Občanský zákoník [Jehlička, 2003 10].  
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Řada rizik patří mezi neovlivnitelná rizika (politická, hospodářská, obchodní, fiskální 

a jiná opatření státu, vnitropolitická situace a situace ve světě, vlivy globální ekonomiky 

podobně). Řadu dalších neovlivnitelných rizik může manažer snižovat či částečně 

odstranit. Snížení rizika na nulovou úroveň můžeme v praxi dosáhnout pouze tím,  

že konkrétní rizikové činnosti nebudeme vykonávat, což je samozřejmě v rozporu  

se základním posláním organizace nebo manažera [Smejkal, 2006 3].  

 

S přihlédnutím k obsahu a rozsahu práce, pouze pro úplnost odkazuji pro další 

praktické přístupy v řízení rizik na vhodné softwarové produkty, uváděné např.  

na webových stránkách http://www.bozpinfo.cz/, [32] a na výstup řešení výzkumného 

úkolu na webových stránkách http://www.cbusbs.cz/projekty.aspx [33] pod názvem  

„P 13/2001 Hodnocení rizik práce v hornictví“. 

 

  

http://www.bozpinfo.cz/
http://www.cbusbs.cz/projekty.aspx
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9. Analýza rizik  
9.1. Výsledek analýzy rizik v právní úpravě státního dozoru 

Podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  

ve znění pozdějších předpisů [34], náleží výkon státního odborného dozoru nad pracovišti, 

činnostmi a technickými zařízeními do působnosti Státního úřadu inspekce práce  

a to tehdy, pokud podl e ustanovení § 3 odst. 2 nepřísluší výkon dozoru jiným orgánům 

podle zvláštních předpisů. Podle zákona, který je pro zákon č. 174/1968 Sb. zvláštním 

předpisem, příslušel ještě do dne 30. ledna 2008 orgánům státní báňské správy, tj. ČBÚ  

a obvodním báňským úřadům výkon vrchního dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu u podzemních staveb a podzemních objektů pouze v době 

jejich ražení resp. rekonstrukce.   

Podzemní stavby a objekty povolují podle stavebního zákona stavební úřady, jejichž 

dohled nad prováděním staveb končí vydáním kolaudačního rozhodnutí. S výjimkou 

železničních tunelů, nad nimiž vykonávají dozor drážní úřady podle zákona č. 266/1994 

Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů [35], v době jejich provozu vykonával dozor 

nad ostatními podzemními stavbami a objekty Státní úřad inspekce práce. 

Bezpečnostní rada státu svým usnesením č. 69 ze dne 19. července 2005 [4] uložila  

v bodě 1. části II ministrovi průmyslu a obchodu a předsedovi ČBÚ vypracovat návrh 

novely zákona a zajistit výkon vrchního dozoru nad zajišťováním bezpečného stavu 

podzemních objektů. Zmíněná novela byla provedena zákonem č. 376/2007 Sb., [23] který 

byl dne 31. prosince 2007 uveřejněn ve Sbírce zákonů s nabytím účinnosti  

ode dne 30. ledna 2008. 

 
9.2. Výsledek analýzy a shromážděné poznatky z výkonu vrchního 

dozoru prováděného státní báňskou správou  

9.2.1 Výsledek analýzy 
Bezpečnostní rada státu svým usnesením rovněž uložila předsedovi ČBÚ předložit 

zprávu o stavu podzemních staveb a objektů na území ČR na schůzi Bezpečnostní rady 

státu v termínu do jednoho roku po nabytí účinnosti novely zákona [4]. 
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Zkušenosti, které byly získány od doby účinnosti zákona č. 376/2007 Sb., [23] byly 

zapracovány do Zprávy o stavu podzemních objektů na území ČR [14], která byla 

projednána na jednání vlády dne 13. července 2009.  

Jedním ze získaných poznatků byla skutečnost, že některé podzemní objekty jsou 

současně i vodními díly ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon) [36]. Je zřejmé, že s ohledem na charakter stavby, kterou je vodní 

dílo, se na tyto objekty vztahuje vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním 

dohledu nad vodními díly [37] a prohlídky podle § 37 zákona ve znění zákona č. 376/2007 

Sb., tak byly prohlídkami duplicitními. Novela zákona č. 184/2011 Sb., [25] tyto objekty 

později vyloučila z působnosti zákona a ponechala je v režimu vodního zákona. 

Usnesením vlády č. 881 z 13. července 2009 [24] totiž bylo uloženo ministrovi 

průmyslu a obchodu ve spolupráci s předsedou ČBÚ připravit návrh změny zákona  

a napravit tak nedostatky stávající právní úpravy, které odhalila teprve praxe. Zejména  

se jednalo o zakotvení tzv. ohlašovací povinnosti, zakotvení práva vstupu báňských 

inspektorů do podzemních objektů, zajištění báňské záchranné služby v některých 

případech, ale i vedení souhrnné evidence těchto objektů orgány státní báňské správy apod. 

Novela rovněž přispěla k možnosti objektivně vyhodnotit bezpečnost dosud evidovaných 

podzemních objektů i nastavit další potřebné parametry pro budování nových podzemních 

objektů. Zpřesnění si vyžádala také sankční ustanovení.  

Například v ustanovení § 37 zákona [25] byly podstatně konkrétněji specifikovány 

druhy podzemních objektů, které jsou předmětem vrchního dozoru prováděného orgány 

státní báňské správy. I zde byly vyhodnoceny zkušenosti získané při výkonu vrchního 

dozoru a dosud provedených kontrolách podzemních objektů. Jednoznačně je to vlastník 

podzemního objektu, na koho dopadají povinnosti stanovené zákonem. Zákon současně 

umožňuje, aby vlastník mohl písemně některé povinnosti převést na subjekt, který 

podzemní objekt provozuje.  

Přesněji byly vymezeny povinnosti pro vlastníka nebo jím písemně pověřeného 

provozovatele podzemního objektu - zpracovávat plán zdolávání závažných provozních 

nehod, naplňovat ohlašovací povinnost, povinnost součinnosti atd. Zároveň bylo přesněji 

vymezeno, co se rozumí bezpečným stavem podzemních objektů a konstatovalo se,  

že tento zákon se nevztahuje na stavby podléhající technickobezpečnostnímu dozoru podle 

vodoprávních předpisů, ani na dálniční, silniční a železniční tunely. S celkovým 
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zpřesněním se také doplnila zmocňovací ustanovení tak, aby byla přizpůsobena nově 

zakotvovaným zákonným povinnostem. Úpravou ustanovení § 37 zákona se vytvořil 

předpoklad pro zvýšení bezpečnosti podzemních objektů. 

 

9.2.2 Shromážděné poznatky z výkonu vrchního dozoru 

Rozhodující skutečnosti shromážděné z výkonu vrchního dozoru a prohlídek 

podzemních objektů provedených do roku 2011. 

Vzhledem k poměrně krátkému času bylo nutné využít prvních měsíců po nabytí 

účinnosti zákona č. 376/2007 Sb. ke sběru základních informací o podzemních objektech 

[15]. Především bylo nutné získat informace o tom, kde se jednotlivé podzemní objekty 

nacházejí a kdo je jejich provozovatelem, popřípadě vlastníkem. Snahou bylo získat tyto 

informace především od dotčených orgánů státní správy, nejčastěji od stavebních úřadů. 

Další potřebné informace bylo nutné čerpat ze zpráv o prohlídkách jednotlivých 

podzemních objektů. Především poslední uvedené informace sloužily i k posouzení 

potřeby zajistit báňskou záchrannou službu pro případ vzniku havárie v podzemním 

objektu.  

V té době neexistovala žádná souhrnná ani dílčí evidence podzemních objektů. Žádný 

vlastník, popřípadě provozovatel podzemních objektů také neměl dosud, a to ani zákonem 

č. 376/2007 Sb., uloženu povinnost ohlásit obvodnímu báňskému úřadu existenci 

podzemního objektu ani neměl uloženu povinnost zajistit báňskou záchrannou službu. 

Povinnost ohlásit existenci podzemního objektu neměly ani správní orgány, které stavbu 

podzemních objektů povolují. 

Ke spolupráci při získávání potřebných dat byly vyzvány stavební úřady, obecní  

a městské úřady a známí či předpokládaní provozovatelé nebo majitelé podzemních 

objektů se žádostí o sdělení informací o podzemních objektech. Současně byly vyzvány  

ke spolupráci báňské záchranné stanice působící na území ČR, u ni chž se ve smyslu 

ustanovení § 37 odst. 2 zákona předpokládalo, že budou provádět prohlídky k ověření 

bezpečného stavu podzemních objektů. Kromě toho se uskutečnila řada předběžných 

jednání s organizacemi provozujícími větší počet podzemních objektů a také s představiteli 

hasičských záchranných sborů.  

K získání potřebných informací nepřispívala ani skutečnost, že stavební úřady 

nevedou evidenci vydaných povolení k podzemním objektům a podle jejich vyjádření 
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nemají k nim ani kolaudační rozhodnutí. Situaci při zjišťování vlastníků podzemních 

objektů ztěžovalo i to, že podzemní objekty nejsou vedeny v katastru nemovitostí. 

 

Poznatky z kontrol do r. 2011 sloužících k novele zákona zákonem č. 184/2011 Sb.,  

a z výsledků dosud provedených prohlídek bylo možno vyvodit tyto závěry [16]: 

1. Většina v té době prohlédnutých podzemních objektů byla udržována v bezpečném 

stavu. Pokud byly zjištěny nedostatky (jen v 7 případech), bylo vydáním závazného 

příkazu báňského inspektora zajištěno odstranění zjištěných závad. 

2. Je však nezbytné upozornit na skutečnost, že do dne 31. prosince 2011 byly prohlídky 

provedeny především u organizací, které podzemní objekty aktivně provozují  

a potřebují je ke své činnosti. Lze také konstatovat, že s největší pravděpodobností 

nelze vyloučit existenci dalších podzemních objektů, o jejichž prohlídku doposud 

jejich vlastníci či provozovatelé nepožádali například proto, že: 

- nevědí o povinnosti kontroly zajistit, 

- jsou si vědomi špatného stavu objektů a obávají se komplikací,  

- nebo se jedná o podzemní objekty, které nemají provozovatele a zřizovatel  

ani vlastník není znám. 

V těchto objektech lze předpokládat stav výrazně horší. Lze také předpokládat,  

že takových objektů jsou na území ČR desítky (zejména historická podzemí), a proto 

bylo nutné pokračovat ve vyhledávání a mapování těchto objektů a vyhledané 

podzemní objekty následně začlenit do evidence vedené obvodními báňskými úřady  

a do nově vytvořené databáze podzemních objektů vedené ČBÚ. 

3. V jednom případě provozovatel neustanovil osobu k zajištění bezpečného stavu 

podzemních objektů ve smyslu § 37 odst. 2 zákona. Proto byl vydán závazný příkaz  

k odstranění této závady. 

4. Při hodnocení míry rizika bylo v několika případech zjištěno, že existující rizika 

vyžadují, aby pro případ vzniku mimořádné události v nich byla pro takové podzemní 

objekty zajištěna báňská záchranná služba. Bylo nařízeno celkem čtyřem vlastníkům 

podzemních objektů nebo jím písemně pověřeným provozovatelům zajistit báňskou 

záchrannou službu.  

5. U několika zkontrolovaných podzemních objektů mají provozovatelé pro případ 

vzniku mimořádné události v podzemním objektu vypracován plán zdolávání 
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závažných provozních nehod (havarijní plán), popřípadě obdobnou dokumentaci, 

která může být využita při vzniku a zdolávání havárie. V jednom případě  

bylo vypracování havarijního plánu nařízeno. 

6. Byly zjištěny případy, kdy reálně existující podzemní objekty neměly vlastníka  

ani provozovatele z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů.  

7. V jednom případě provozovatel podzemního objektu odepřel pracovníkům, kteří měli 

provést prohlídku, vstup do podzemního objektu s poukazem na údajně neexistující 

zákonné ustanovení, které by mu takovou povinnost ukládalo. 

8. V jednom případě se provozovateli nedařilo doručovat písemnosti vztahující  

se k prohlídce podzemního objektu. 

9. V řadě provozovaných podzemních objektů nebylo možné provést prohlídku proto,  

že tyto objekty jsou například trvale zavodněny, nelze je za provozu prohlédnout  

a ani je nelze z provozu běžně odstavit (např. vodní přivaděče nebo některé 

kanalizační stoky) a s jejich zpřístupněním se počítá v horizontu několika příštích let.  

Kromě toho provozovatelé argumentovali tím, že zpřístupnění takového objektu  

je nákladné. Někteří provozovatelé argumentovali tím, že zavodněný podzemní objekt 

je určeným vodním dílem ve smyslu § 3 písm. d) vyhlášky č. 471/2001 Sb.,  

o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, a jako takové podléhají 

technickobezpečnostnímu dohledu. 

10. Někteří vlastníci či provozovatelé podzemních objektů poukazovali  

na problematickou kvalifikaci báňských záchranářů a báňských záchranných stanic  

k posuzování stavu podzemních objektů např. u vodních děl a vyžadovali doložení 

kvalifikace k této činnosti. 

11. Některé prohlídky podzemních objektů bylo nutné provádět v rizikových podmínkách, 

jako například v prostředí s výskytem výbušných nebo zdraví škodlivých plynů  

a par nebo nedýchatelných plynů v ovzduší, v obtížných hygienických podmínkách 

nebo v prostředí, kde docházelo k nadměrnému znečištění pracovních oděvů a obuvi.  

12. Zejména u rozsáhlých podzemních objektů a u objektů zabezpečených proti vstupu 

nepovolaných osob bylo nutné, aby provozovatel zajistil prohlížejícím osobám 

doprovod. Takovou povinnost však neměl zákonem uloženou. 
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9.3. Výsledek analýzy shromážděných poznatků v návrhu novely 

zákona 
Ustanovení § 37 ods t. 3 zákona ve znění zákona č. 376/2007 Sb., [23] při definování 

pojmu „udržování bezpečného stavu podzemních objektů“ nezmiňovalo podzemní objekty, 

které proto, že byly vyražené v p evných a soudržných horninách, nevyžadují žádnou 

výztuž. Nezmiňovalo ani požadavky na větrání podzemních objektů, ani požadavky  

na zajištění bezpečného přístupu do nich. 

Bylo zdůrazněno, že požadavky na větrání podzemních objektů a požadavky  

na zajištění bezpečného přístupu do nich přímo ovlivňují bezpečnost všech osob 

vstupujících do podzemních objektů, tedy i osob provádějících prohlídky a kontroly těchto 

objektů, a přímo či nepřímo i bezpečný stav podzemních objektů, když nedostatečné 

větrání ve většině případů nepříznivě ovlivňuje i stav a tím i životnost výztuže podzemních 

objektů. 

Znění ustanovení § 37 odst. 5 zákona je výsledkem analýzy identifikovaných rizik 

spojených s užíváním podzemního objektu. Množina identifikovaných rizik je uvedena 

v příloze č. 2 vyhlášky [27] a jako výsledek provedené analýzy je v cit. ustanovení zákona 

uvedeno „…zejména hrozí-li riziko vzniku nedýchatelného ovzduší, požáru nebo zával …“, 

může obvodní báňský úřad nařídit vlastníku podzemního objektu nebo jím písemně 

pověřenému provozovateli, aby s ohledem na povahu podzemního objektu nebo na místní 

podmínky zajistil báňskou záchrannou službu.  

 

Na základě historických zkušeností a existujících nebezpečí v hornictví bylo 

provedeno vyhodnocení identifikovaných rizik podle obrázku č. 1 [Neugebauer, 2008 17]. 

V provozní praxi to znamená, že dojde-li báňskými záchranáři při prohlídce 

podzemního objektu k vyhodnocení vysokého rizika požáru, výbuchu plynu nebo prachu, 

nebo závalu (na obrázku se jedná o část označenou jako vysoké riziko - nepřijatelná 

oblast), je obvodní báňský úřad zákonem zmocněn nařídit vlastníkovi podzemního objektu 

nebo jím písemně pověřenému provozovateli - zajistit báňskou záchrannou službu. Pro 

vlastníka podzemního objektu nebo jím písemně pověřeného provozovatele  

to mj. znamená, že se jedná o oblast pro přijímání opatření vedoucích ke snižování 

vysokých rizik, neboť se jedná o obl ast s vysokým rizikem, které je nutno snižovat bez 

ohledu na náklady.  
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Jako další související preventivní opatření sloužící ke snížení vyhodnocených rizik 

v nepřijatelné oblasti rizika s vysokou pravděpodobností byla cit. ustanovením zákona 

vlastníku podzemního objektu nebo jím písemně pověřenému provozovateli, stanovena 

povinnost zajistit vypracování plánu zdolávání závažných provozních nehod (havárií)  

a jeho aktualizaci. 

Další podrobnosti o rozsahu navrhované novely zákona jsou zřejmé ze srovnávací 

tabulky č. 1.  

 
Tabulka č.  1 Srovnávací tabulka vývoje právní úpravy zákona 

Podzemní objekty
(§ 37 a související ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,  

výbušninách a o státní báňské správě) 
Právní úprava účinná od 1. února 2008  

do 31. prosince 2011.
Právní úprava účinná od 1 ledna 2012. 

 
 
 

§ 5c 
Odborný znalec 

(1) Český báňský úřad ustanovuje na návrh 
nebo z vlastního podnětu odborné znalce pro 

Vysoké riziko 

Akceptovatelné riziko 

Zanedbatelné 
riziko 

 
 

Přijatelná 
oblast 

Oblast pro 
snižování 
rizik  
bez ohledu 
na náklady 

Oblast pro 
snižování 
rizik  
s ohledem 
na náklady 

Bezriziková 
oblast 

Oblast,  
kde není 
třeba  
snižovat 
rizika 

Nepřijatelná 
oblast 

Obrázek č. 1 Základní schéma procesu hodnocení (posuzování) rizika  
vyplývajícího z nebezpečí 



Ing. Ivo Pěgřímek: Podzemní objekty vytvořené hornickým způsobem. 

2013                                                                                                                                    45 

 

 
 
 
 
 

Nebylo předmětem úpravy 

posuzování stability podzemních objektů a 
dalších prostor vytvářených činností 
prováděnou hornickým způsobem podle § 3 
písm. i) a pr o vypracovávání odborných 
posudků a stanovisek. Činnost odborného 
znalce pro posuzování stability podzemních 
objektů může vykonávat jen fyzická osoba, 
která splňuje požadavky podle § 5 odst. 3. 
Stejnou činnost mohou provádět i instituce nebo 
odborná pracoviště, pokud jejich zaměstnanci 
splňují požadavky podle § 5 odst. 3 nebo § 5a 
odst. 1. 
(2) Český báňský úřad odborného znalce pro 
posuzování stability podzemních objektů, 
instituci nebo odborné pracoviště odvolá, pokud 
se prokáže, že při vypracování posudků nebo 
stanovisek došlo k závažnému porušení 
stanovených povinností. 

§ 37 
Podzemní objekty 

(1) Za podzemní objekty se pro účely tohoto 
zákona považují tyto podzemní prostory 
vytvořené ražením 
a) tunely a štoly, pokud jejich délka přesáhne 
50 m, a tunely a štoly metra, 
b) kolektory, včetně jejich hloubených částí a 
spojovacích šachet, 
c) jiné prostory o objemu větším než 1000 m3 
zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k 
podnikatelské činnosti, 
d) stavby pro účely ochrany obyvatelstva, 
e) kanalizační stoky o světlém průřezu větším 
než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m, 
f) odvodňovací a vodovodní štoly o světlém 
průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka 
přesahuje 50 m, 
g) stará nebo opuštěná důlní díla zpřístupněná 
veřejnosti. 
 
 
 
(2) Provozovatel podzemních objektů 
uvedených v odstavci 1 nebo vlastník, není-li 
provozovatelem, je povinen udržovat podzemní 
objekty v bezpečném stavu, ustanovit osobu k 
zajištění jejich bezpečného stavu a provádět 
prohlídky k ověřování bezpečného stavu 
podzemních objektů prostřednictvím 
organizace, která má oprávnění vykonávat 
báňskou záchrannou službu [§ 2 písm. h)]. 
(3) Udržováním bezpečného stavu podzemních 
objektů se pro účely tohoto zákona rozumí 
zajištění vyraženého podzemního prostoru 
souborem technologických prvků proti tlaku 
nadloží, proti uvolňování horniny a obdobných 
vlivů, které mohou narušit statiku podzemních 
prostor. 

§ 37 
Podzemní objekty 

(1) Za podzemní objekty se pro účely tohoto 
zákona považují podzemní prostory vytvořené 
ražením včetně jejich přístupových částí, jedná-
li se o 
a) tunely a štoly metra, 
b) ostatní tunely a štoly, pokud jejich délka 
přesahuje 50 m, 
c) kolektory včetně jejich hloubených částí a 
spojovacích šachet, 
d) jiné prostory o objemu větším než 1000 m3 
zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k 
podnikatelské činnosti, 
e) stavby pro účely ochrany obyvatelstva, 
f) kanalizační stoky o světlém průřezu větším 
než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m, 
g) odvodňovací a vodovodní štoly o světlém 
průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka 
přesahuje 50 m, 
h) bývalá stará nebo opuštěná důlní díla 
následně zpřístupněná veřejnosti nebo 
využívaná k podnikatelské činnosti.  
(2) Za podzemní objekty podle tohoto zákona 
se nepovažují podzemní objekty, které 
podléhají technickobezpečnostnímu dohledu 
podle zvláštního právního předpisu22), a 
dálniční, silniční a železniční tunely, s výjimkou 
tunelů a štol metra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Bezpečným stavem podzemního objektu se 
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(4) Český báňský úřad stanoví vyhláškou lhůty 
pro pravidelné prohlídky podzemních objektů 
uvedených v odstavci 1 a způsob ověřování 
jejich bezpečného stavu. 
 
 
 
(5) Orgán státní báňské správy je oprávněn 
ukládat na místě povinnosti vedoucí k 
odstranění nebezpečných stavů, zejména hrozí-
li bezprostřední nebezpečí životu nebo zdraví 
osob nebo značná majetková újma anebo 
dojde-li k náhlé havárii. Přitom postupuje podle 
zvláštního právního předpisu18d). 
(6) Ustanovení zvláštních právních předpisů 
upravujících výkon požárního dozoru nejsou 
dotčena. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

pro účely tohoto zákona rozumí stav, který 
neohrožuje bezpečnost pádem nebo tlakem 
hornin, popřípadě obdobnými vlivy, které 
mohou narušit statiku podzemních prostor. 
Nelze-li ohrožení uvedená ve větě předchozí 
vyloučit, zajišťuje se bezpečnost vyraženého 
podzemního prostoru technologickými prvky 
proti tlaku, popřípadě proti uvolňování horniny 
nebo proti obdobným vlivům, které mohou 
narušit statiku podzemních prostor. K udržování 
bezpečného stavu podzemního objektu patří i 
zajištění podzemního objektu proti 
nahromadění výbušných nebo jinak 
nebezpečných nebo zdraví škodlivých látek a 
plynů v něm a zajištění bezpečného stavu 
přístupových cest v podzemí. 
(4) Vlastník podzemního objektu nebo jím 
písemně pověřený provozovatel je povinen 
udržovat podzemní objekty v bezpečném stavu 
a provádět ve stanovených lhůtách prohlídky k 
ověřování bezpečného stavu podzemních 
objektů prostřednictvím organizace, která má 
zřízenu báňskou záchrannou stanici. 
(5) Obvodní báňský úřad může nařídit vlastníku 
podzemního objektu nebo jím písemně 
pověřenému provozovateli, aby s ohledem na 
povahu podzemního objektu nebo na místní 
podmínky, zejména hrozí-li riziko vzniku 
nedýchatelného ovzduší, požáru nebo závalu, 
zajistil báňskou záchrannou službu. Má-li 
vlastník podzemního objektu nebo jím písemně 
pověřený provozovatel nařízenu povinnost 
zajistit báňskou záchrannou službu, je rovněž 
povinen zajistit vypracování plánu zdolávání 
závažných provozních nehod (havárií) a j eho 
aktualizaci. 
(6) Vlastník podzemního objektu nebo jím 
písemně pověřený provozovatel je povinen 
ohlásit obvodnímu báňskému úřadu existenci, 
zřízení, nabytí a likvidaci podzemního objektu, 
změny v jeho rozsahu nebo využití, identifikační 
údaje podzemního objektu a změny těchto 
údajů. 
(7) Český báňský úřad stanoví vyhláškou 
a) lhůty pravidelných prohlídek podzemních 
objektů a způsob ověřování jejich bezpečného 
stavu, 
b) rozsah identifikačních údajů pro vedení 
evidence podzemních objektů, 
c) podmínky k zajištění bezpečnosti provozu 
podzemních objektů především z hlediska jejich 
větrání, včetně větrání za provozu 
nepřístupných objektů, a požadavků na cesty 
pro chůzi, 
d) náležitosti plánu zdolávání závažných 
provozních nehod (havárií), zejména požadavky 
na havarijní prevenci a na zdolávání 



Ing. Ivo Pěgřímek: Podzemní objekty vytvořené hornickým způsobem. 

2013                                                                                                                                    47 

 

 
____________________  
18d) § 143 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. 

předpokládaných havárií. 
___________________  
18d) § 143 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. 
22) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o 
technickobezpečnostním dohledu nad vodními 
díly. 

§ 39 
Působnost orgánů státní báňské správy 

(1) Orgány státní báňské správy vykonávají 
vrchní dozor 
a) nad dodržováním horního zákona, tohoto 
zákona a předpisů vydaných na jejich základě, 
pokud upravují ochranu a využívání ložisek 
nerostů, bezpečnost provozu, zajištění 
chráněných objektů a zájmů před účinky 
hornické činnosti a nakládáním s výbušninami, 
b) nad dodržováním horního zákona, tohoto 
zákona a předpisů vydaných na jejich základě a 
jiných obecně závazných právních předpisů, 
které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, bezpečnost technických zařízení, požární 
ochranu v podzemí a pracovní podmínky 
v organizacích, pokud vykonávají hornickou 
činnost nebo činnost prováděnou hornickým 
způsobem a při nakládání s výbušninami, 
c) nad zajišťováním bezpečného stavu 
podzemních objektů. 
(2) Vrchní dozor podle odstavce 1 se 
nevztahuje na případy, kdy činnosti a technická 
zařízení uvedené v odstavci 1 podléhají 
obdobnému dozoru orgánů Ministerstva obrany, 
Ministerstva dopravy a spojů, Ministerstva 
spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Vrchní dozor 
státní báňské správy není dotčen ekologickým 
dohledem nad těžbou vykonávaným 
Ministerstvem životního prostředí. 
(3) V pochybnostech, zda vrchní dozor podle 
odstavce 1 náleží do působnosti orgánů státní 
báňské správy, rozhodne Český báňský úřad v 
dohodě s jiným dotčeným orgánem státního 
odborného nebo obdobného dozoru. 
(4) Organizace jsou povinny orgánům státní 
báňské správy kdykoliv umožnit vstup do 
objektů, zařízení a na pracoviště, předložit 
potřebné materiály, dokumentaci, odborné 
posudky a podat požadované informace a 
vysvětlení. Organizace jsou povinny poskytovat 
potřebnou součinnost orgánům státní báňské 
správy a vytvářet jim podmínky k nerušenému a 
rychlému výkonu vrchního dozoru a využívat 
výsledky jejich zjištění ve své práci. 
 
 

§ 39 
Působnost orgánů státní báňské správy 
(1) Orgány státní báňské správy vykonávají 
vrchní dozor 
a) nad dodržováním horního zákona, tohoto 
zákona a předpisů vydaných na jejich základě, 
pokud upravují ochranu a využívání ložisek 
nerostů, bezpečnost provozu, zajištění 
chráněných objektů a zájmů před účinky 
hornické činnosti a nakládáním s výbušninami, 
b) nad dodržováním horního zákona, tohoto 
zákona a předpisů vydaných na jejich základě a 
jiných obecně závazných právních předpisů, 
které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, bezpečnost technických zařízení, požární 
ochranu v podzemí a pracovní podmínky 
v organizacích, pokud vykonávají hornickou 
činnost nebo činnost prováděnou hornickým 
způsobem a při nakládání s výbušninami, 
c) nad zajišťováním bezpečného stavu 
podzemních objektů. 
(2) Vrchní dozor podle odstavce 1 se 
nevztahuje na případy, kdy činnosti a technická 
zařízení uvedené v odstavci 1 podléhají 
obdobnému dozoru orgánů Ministerstva obrany, 
Ministerstva dopravy a spojů, Ministerstva 
spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Vrchní dozor 
státní báňské správy není dotčen ekologickým 
dohledem nad těžbou vykonávaným 
Ministerstvem životního prostředí. 
(3) V pochybnostech, zda vrchní dozor podle 
odstavce 1 náleží do působnosti orgánů státní 
báňské správy, rozhodne Český báňský úřad v 
dohodě s jiným dotčeným orgánem státního 
odborného nebo obdobného dozoru. 
(4) Organizace, u podzemních objektů vlastník 
podzemního objektu nebo jím písemně 
pověřený provozovatel, jsou povinni orgánům 
státní báňské správy kdykoliv umožnit vstup do 
objektů, zařízení a na pracoviště, předložit 
potřebné materiály, dokumentaci, odborné 
posudky a podat požadované informace a 
vysvětlení. Organizace, u podzemních objektů 
vlastník podzemního objektu nebo jím písemně 
pověřený provozovatel, jsou dále povinni 
poskytovat potřebnou součinnost orgánům 
státní báňské správy a vytvářet jim podmínky k 
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(5) Pro účely správního řízení jsou orgány státní 
báňské správy oprávněny získávat bezplatně 
údaje z katastru nemovitostí, včetně údajů 
poskytovaných na technickém nosiči dat a 
prostřednictvím dálkového přístupu pomocí 
počítačové sítě.18e) 
 __________________  
18a) § 21 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
§ 18a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 
lidu, ve znění pozdějších předpisů. 
18e) § 22 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru 
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

nerušenému a r ychlému výkonu vrchního 
dozoru. 
(5) Pro účely správního řízení jsou orgány státní 
báňské správy oprávněny získávat bezplatně 
údaje z katastru nemovitostí, včetně údajů 
poskytovaných na technickém nosiči dat a 
prostřednictvím dálkového přístupu pomocí 
počítačové sítě.18e) 
 ___________________  
18a) § 21 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
18a) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách. 
18e) § 22 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru 
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
§ 40 /odst. 5/ 

(5) Český báňský úřad 
a) vede souhrnnou evidenci dobývacích 
prostorů a jejich změn, 
 
 
 
 
 
 
b) řídí a koordinuje vývoj a výzkum v oblasti 
působnosti státní báňské správy, který je 
financován ze státních prostředků, 
c) plní vůči Komisi povinnosti České republiky, 
které vyplývají z tohoto zákona, 
d) povoluje jednotlivé druhy výbušnin k prvnímu 
použití v rizikových podmínkách a v  rizikovém 
prostředí (§ 28a), 
e) plní úkoly orgánu dozoru podle zvláštního 
zákona18f), jedná-li se o výbušniny a pomůcky, 
a provádí dozor nad tím, zda pro výbušniny byl 
vydán certifikát ES o posouzení shody, na 
základě kterého je na výbušnině umístěno 
označení "CE", 
f) stanoví zvláštní podmínky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti 
používaných vyhrazených i ostatních 
technických zařízení při nakládání s 
výbušninami, 
g) řídí a koordinuje výzkum a vývoj a povoluje 
zkušební provoz zařízení a systémů v rámci 
výzkumu a vývoje a k tomu stanovuje podmínky 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bezpečnosti provozu. 

§ 40 /odst. 5/ 
(5) Český báňský úřad 

a) vede souhrnnou evidenci dobývacích 
prostorů a jejich změn, provozovaných hlavních 
důlních děl a souhrnnou evidenci oprávnění pro 
hornickou činnost nebo činnost prováděnou 
hornickým způsobem (§ 5 odst. 2); pouze pro 
účely vrchního dozoru vede souhrnnou evidenci 
podzemních objektů a jejich změn. Údaje v 
evidencích se uchovávají trvale, 
b) řídí a koordinuje vývoj a výzkum v oblasti 
působnosti státní báňské správy, který je 
financován ze státních prostředků, 
c) plní vůči Komisi povinnosti České republiky, 
které vyplývají z tohoto zákona, 
d) povoluje jednotlivé druhy výbušnin k prvnímu 
použití v rizikových podmínkách a v rizikovém 
prostředí (§ 28a), 
e) plní úkoly orgánu dozoru podle zvláštního 
zákona18f), jedná-li se o výbušniny a pomůcky, 
a provádí dozor nad tím, zda pro výbušniny byl 
vydán certifikát ES o posouzení shody, na 
základě kterého je na výbušnině umístěno 
označení "CE", 
f) stanoví zvláštní podmínky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti 
používaných vyhrazených i ostatních 
technických zařízení při nakládání 
s výbušninami, 
g) řídí a koordinuje výzkum a vývoj a povoluje 
zkušební provoz zařízení a systémů v rámci 
výzkumu a vývoje a k tomu stanovuje podmínky 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bezpečnosti provozu, 
h) plní úkoly nadřízeného správce daně podle 
daňového řádu a vydává tiskopisy pro přiznání 
k úhradám placeným podle horního zákona. 
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§ 44a odst. 1 písmeno f) 
f) jako vlastník nebo provozovatel podzemních 
objektů uvedených v § 37 odst. 1 nezajistil 
báňskou záchrannou službu, pokud Český 
báňský úřad tuto povinnost podle § 7 odst. 4 
uložil. 

§ 44a odst. 1 písmeno f) 
f) jako vlastník nebo jím písemně pověřený 
provozovatel podzemního objektu nesplní 
některou z povinností podle § 37 odst. 4, 5 
nebo 6 nebo podle § 39 odst. 4. 

 

 

9.4. Výsledek analýzy shromážděných poznatků v návrhu novely 

vyhlášky 
Po provedené novele zákona [21] jsem další doplňované údaje v evidenci podzemních 

objektů podrobil další analýze. Výsledek provedené analýzy je zřejmý z provedené právní 

úpravy vyhlášky v níže uvedené srovnávací tabulce č. 2.  

 
Tabulka č. 2  Srovnávací tabulka vývoje právní úpravy vyhlášky 

Vyhláška č. 49/2008 Sb., 
o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů 

Právní úprava účinná od 1. března 2008  
do 31. ledna 2013 

Právní úprava účinná od 1. února 2013 
(změna provedena vyhláškou č. 13/2013 Sb.) 

§ 1 
Předmět úpravy 

(1) Tato vyhláška stanoví lhůty prohlídek 
podzemních objektů1) a způsob ověřování jejich 
bezpečného stavu2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na 
hornickou činnost ani na činnost prováděnou 
hornickým způsobem3). 

§ 1 
Předmět úpravy 

(1) Tato vyhláška stanoví: 
a) lhůty pravidelných prohlídek podzemních 
objektů1) a způsob ověřování jejich 
bezpečného stavu2), 
b) rozsah identifikačních údajů pro vedení 
evidence podzemních objektů, 
c) podmínky k zajištění bezpečnosti provozu 
podzemních objektů především z hlediska 
jejich větrání, včetně větrání za provozu 
nepřístupných objektů, a požadavků na cesty 
pro chůzi, 
d) náležitosti plánu zdolávání závažných 
provozních nehod (havárií), zejména 
požadavky na havarijní prevenci a na 
zdolávání předpokládaných havárií. 
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na hornickou 
činnost ani na činnost prováděnou hornickým 
způsobem3). 

§ 2 
Výklad pojmů 

Pro účely této vyhlášky se považuje za 
a) prohlídku činnost, kterou se ověřuje bezpečný 
stav podzemního objektu, zejména stav jeho 
ostění a dodržení požadovaného volného profilu, 
a kterou se zjišťují a dokumentují poškozená, 
popřípadě deformovaná místa a místa 
nežádoucích průniků vody nebo jiných kapalin 

§ 2 
Výklad pojmů 

Pro účely této vyhlášky se považuje za 
a) ostění soubor výztužních prvků sloužících k 
zajištění světlého průřezu podzemního 
objektu před jeho nežádoucí deformací 
horskými tlaky, k zajištění proti uvolňování a 
opadávání horniny nebo obdobným vlivům, 
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nebo plynů do podzemního objektu; zvláštním 
druhem prohlídky je prohlídka narušeného 
podzemního objektu, 
b) ostění soubor výztužních prvků sloužících k 
zajištění světlého průřezu podzemního objektu 
před jeho nežádoucí deformací horskými tlaky, k 
zajištění proti uvolňování a opadávání horniny 
nebo obdobným vlivům. 

 
 
 

b) narušený podzemní objekt takový 
podzemní objekt, jehož bezpečný stav je 
ohrožen pádem nebo tlakem hornin, 
popřípadě obdobnými vlivy, které mohou 
narušit jeho statiku. 

 
§ 3 

Rozdělení podzemních objektů 
(1) Podzemní objekty se z hlediska možného 
vstupu do nich rozdělují takto: 
a) podzemní objekty nebo jejich části volně 
přístupné, 
b) podzemní objekty nebo jejich části přístupné 
jen s doprovodem, 
c) podzemní objekty za provozu přístupné jen 
pracovníkům provozovatele podzemního 
objektu, 
d) podzemní objekty za provozu nepřístupné. 
(2) Podle způsobu zajištění ostěním se 
podzemní objekty rozdělují takto: 
a) podzemní objekty trvale zajištěné v celé délce 
ostěním z betonu, cihel a jiných trvanlivých 
materiálů obdobných vlastností, 
b) podzemní objekty trvale zajištěné v celé délce 
ostěním jiným než uvedeným v písmenu a), 
 
c) podzemní objekty zajištěné zcela nebo zčásti 
dočasným ostěním a podzemní objekty celé 
nebo zčásti bez ostění. 

§ 3 
Rozdělení podzemních objektů 

(1) Podzemní objekty se z hlediska možného 
vstupu do nich rozdělují takto: 
a) podzemní objekty nebo jejich části volně 
přístupné, 
b) podzemní objekty nebo jejich části 
přístupné jen s doprovodem, 
c) podzemní objekty za provozu přístupné jen 
pracovníkům provozovatele podzemního 
objektu, 
d) podzemní objekty za provozu nepřístupné. 
(2) Podle způsobu zajištění ostěním se 
podzemní objekty rozdělují takto: 
a) podzemní objekty trvale zajištěné v celé 
délce ostěním z betonu, cihel a jiných 
trvanlivých materiálů obdobných vlastností, 
b) podzemní objekty trvale zajištěné v celé 
délce ostěním jiným než uvedeným v 
písmenu a), 
c) podzemní objekty zajištěné zcela nebo 
zčásti dočasným ostěním a podzemní objekty 
celé nebo zčásti bez ostění. 

§ 4 
Ověřování bezpečného stavu 

podzemních objektů 
(1) Stav podzemních objektů se ověřuje 
prohlídkami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Prohlídka se provede na žádost ustanovené 
osoby4). K žádosti se přiloží kolaudační 
rozhodnutí nebo jiný doklad o povolení užívat 
podzemní objekt. 

 
 
 
 

§ 4 
Ověřování bezpečného stavu 

podzemních objektů 
(1) Stav podzemních objektů se ověřuje 
prohlídkami. Prohlídkou se ověřuje bezpečný 
stav podzemního objektu, zejména stav jeho 
ostění a dodržení požadovaného volného 
profilu, zajištění větrání podzemního objektu 
proti nahromadění výbušných nebo jinak 
nebezpečných nebo zdraví škodlivých látek a 
plynů15) v něm a zajištění přístupových cest v 
podzemí, zjišťují se a dokumentují 
poškozená, popřípadě deformovaná místa a 
místa nežádoucích průniků kapalin, plynů 
nebo jiných látek do p odzemního objektu; 
zvláštním druhem prohlídky je prohlídka 
narušeného podzemního objektu. 
(2) Prohlídka se provede na žádost vlastníka 
podzemního objektu nebo jím písemně 
pověřeného provozovatele (dále jen 
„ustanovená osoba“)4) prostřednictvím 
odborně způsobilých zaměstnanců 
organizace, která má zřízenu báňskou 
záchrannou stanici16). K žádosti se při první 
prohlídce nebo při změně stavby přiloží 



Ing. Ivo Pěgřímek: Podzemní objekty vytvořené hornickým způsobem. 

2013                                                                                                                                    51 

 

 
 

(3) O výsledku prohlídky vypracuje zprávu ten, 
kdo prohlídku provedl, a to nejpozději do 7 dnů 
od ukončení prohlídky. Součástí zprávy jsou 
identifikační údaje potřebné pro vedení evidence 
podzemních objektů5) zpracované podle přílohy 
č. 1 této vyhlášky. Pro účely evidence se při 
první prohlídce provede zhodnocení míry rizika 
podzemního objektu podle přílohy č. 2 této 
vyhlášky s návrhem, zda má být pro daný objekt 
zajištěna báňská záchranná služba6); 
zhodnocení se provede též v případě, že došlo k 
podstatné změně stavu podzemního objektu 
nebo ke změně zatřídění podle § 3 odst. 
1. Zpráva o prohlídce se v jednom vyhotovení 
založí do dokumentace podzemního objektu 
podle § 8 a v jednom vyhotovení se zašle 
obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodu7) 
se podzemní objekt nachází, a or gánu 
příslušnému k povolení stavby podzemního 
objektu podle jiného právního předpisu8). 

kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad o 
povolení užívat podzemní objekt. 
(3) O výsledku prohlídky vypracuje zprávu 
ten, kdo prohlídku provedl, a to nejpozději do 
7 dnů od ukončení prohlídky. Součástí zprávy 
jsou identifikační údaje potřebné pro vedení 
evidence podzemních objektů5) zpracované 
podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Pro účely 
evidence se při první prohlídce provede 
zhodnocení míry rizika podzemního objektu 
podle přílohy č. 2 této vyhlášky s návrhem, 
zda má být pro daný objekt zajištěna báňská 
záchranná služba6); zhodnocení se provede 
též v případě, že došlo k podstatné změně 
stavu podzemního objektu nebo ke změně 
zatřídění podle § 3 odst. 1. Zpráva o prohlídce 
se v jednom vyhotovení založí do 
dokumentace podzemního objektu podle § 8 
a v jednom vyhotovení se neprodleně zašle 
obvodnímu báňskému úřadu, v jehož 
obvodu7) se podzemní objekt nachází. 

§ 5 
Prohlídky podzemních objektů 

(1) Při prohlídce bezpečného stavu podzemního 
objektu se posuzuje 
a) funkčnost, celistvost, popřípadě tuhost ostění 
z hlediska stability a účelu podzemního objektu, 
včetně lokalizace míst s narušeným ostěním, 
b) tvar příčného, případně i podélného profilu 
podzemního objektu a jeho případné změny, 
 
c) vliv zabudovaných, popřípadě provozovaných 
technologických zařízení na stav ostění, 
 
d) nežádoucí průsak vody do podzemního 
objektu a jeho vliv na ostění, způsob odvádění 
vody vniklé do podzemního objektu, 
 
e) stav větrání podzemního objektu a jeho vliv 
na ostění, 
 
 
 
f) stav a těsnost případných uzavíracích hrází, 
g) schůdnost a průchodnost používaných cest. 
 
U podzemního objektu uvedeného v § 3 odst. 2 
písm. c) se posuzuje také soudržnost horniny a 
riziko samovolného opadávání horniny. 
 
(2) Při prohlídce se ověřují, doplňují, popřípadě 
upravují identifikační údaje o podzemním objektu 
a hodnocení míry rizika podzemního objektu. 
 
(3) Nejpozději při každé třetí prohlídce se 
zkontroluje a v yhodnotí korozivní úbytek 

§ 5 
Prohlídky podzemních objektů 

(1) Při prohlídce stavu podzemního objektu se 
posuzuje 
a) funkčnost, celistvost, popřípadě tuhost 
ostění z hlediska stability a účelu podzemního 
objektu, včetně lokalizace míst s narušeným 
ostěním, 
b) tvar příčného, případně i podélného profilu 
podzemního objektu a jeho případné změny, 
c) vliv zabudovaných, popřípadě 
provozovaných technologických zařízení na 
stav ostění, 
d) nežádoucí průsak kapalin nebo průnik 
plynů do podzemního objektu a jeho vliv na 
ostění, způsob odvádění vody vniklé do 
podzemního objektu, 
e) stav větrání podzemního objektu a jeho vliv 
na ostění, zajištění podzemního objektu proti 
nahromadění výbušných nebo jinak 
nebezpečných nebo zdraví škodlivých látek a 
plynů v něm, 
f) schůdnost a průchodnost používaných cest 
včetně přístupových cest a zajištění vstupu do 
podzemního objektu. 
U podzemního objektu uvedeného v § 3 odst. 
2 písm. c) se posuzuje také soudržnost 
horniny a riziko samovolného opadávání 
horniny. 
(2) Při prohlídce se ověřují, doplňují, 
popřípadě upravují identifikační údaje o 
podzemním objektu a h odnocení míry rizika 
podzemního objektu. 
(3) Nejpozději při každé třetí prohlídce se 
zkontroluje a vyhodnotí korozivní úbytek 
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přístupných ocelových konstrukcí ostění, pokud 
jsou součástí podzemního objektu a jsou 
vystaveny účinkům vlhkosti nebo agresivních 
látek. 

přístupných ocelových konstrukcí ostění, 
pokud jsou součástí podzemního objektu a 
jsou vystaveny účinkům vlhkosti nebo 
agresivních látek. 

§ 6 
Prohlídky narušených podzemních objektů 

(1) Při prohlídce narušeného podzemního 
objektu se posuzuje stav narušeného nebo 
deformovaného ostění podzemního objektu, 
stavebních konstrukcí a prvků včetně případných 
uzavíracích hrází ve vztahu k projektové 
dokumentaci, popřípadě k dokumentaci pořízené 
při předcházející prohlídce narušeného 
podzemního objektu. Při tom se vychází z 
dokumentace skutečného provedení 
podzemního objektu, která je součástí 
kolaudačního rozhodnutí, nebo ze zjednodušené 
dokumentace9), popřípadě dokumentace, která 
byla zhotovena po předchozí opravě podle 
odstavce 6; není-li dokumentace, vychází se z 
účelu, pro který má podzemní objekt sloužit. 
 
(2) Prohlídku narušeného podzemního objektu 
provádí osoba s odbornou způsobilostí 
závodního dolu nebo závodního nebo báňského 
projektanta10) nebo autorizovaný inženýr pro 
obor dopravní stavby nebo statika a dynamika 
staveb nebo geotechnika11) (dále jen 
„odborník“). 
(3) O výsledku prohlídky narušeného 
podzemního objektu vypracuje zprávu ten, kdo ji 
provedl, a to nejpozději do 14 dnů od ukončení 
prohlídky. Přílohou zprávy jsou i dílčí zprávy 
všech specialistů podílejících se na této 
prohlídce, výsledky provedených měření včetně 
jejich vyhodnocení a obrazová a měřická 
dokumentace zhotovená v rámci 
prohlídky. Zpráva o prohlídce narušeného 
podzemního objektu se v jednom vyhotovení 
založí do dokumentace provozovaného 
podzemního objektu podle § 8 a v  jednom 
vyhotovení se zašle obvodnímu báňskému 
úřadu7) a orgánu příslušnému k povolení stavby 
podzemního objektu podle jiného právního 
předpisu8). 
(4) Ve zprávě o prohlídce narušeného 
podzemního objektu odborník uvedený v 
odstavci 2 navrhne požadavky na opravu 
narušeného stavu podzemního objektu. 
(5) Při práci k opětovnému zajištění stability 
podzemního objektu12) se postupuje podle 
jiných právních předpisů13). 
(6) Po provedení opravy narušeného, popřípadě 
deformovaného ostění se zdokumentuje stav 
ostění v předmětném úseku a odborník uvedený 
v odstavci 2 posoudí, zda oprava splnila svůj 
účel a je-li možné podzemní objekt dále 

§ 6 
Prohlídky narušených podzemních objektů 
(1) Při prohlídce narušeného podzemního 
objektu se posuzuje stav narušeného nebo 
deformovaného ostění podzemního objektu, 
stavebních konstrukcí a prvků včetně 
případných uzavíracích hrází ve vztahu k 
projektové dokumentaci, popřípadě k 
dokumentaci pořízené při předcházející 
prohlídce narušeného podzemního objektu. 
Při tom se vychází z dokumentace 
skutečného provedení podzemního objektu, 
která je součástí kolaudačního rozhodnutí, 
nebo ze zjednodušené dokumentace9), 
popřípadě dokumentace, která byla 
zhotovena po předchozí opravě podle 
odstavce 6; není-li dokumentace, vychází se z 
účelu, pro který má podzemní objekt sloužit. 
(2) Prohlídku narušeného podzemního 
objektu provádí osoba s odbornou 
způsobilostí závodního dolu nebo závodního 
nebo báňského projektanta10) nebo 
autorizovaný inženýr pro obor dopravní 
stavby nebo statika a dynamika staveb nebo 
geotechnika11) (dále jen „odborník“). 
(3) O výsledku prohlídky narušeného 
podzemního objektu vypracuje zprávu ten, 
kdo ji provedl, a to nejpozději do 14 dnů od 
ukončení prohlídky. Přílohou zprávy jsou i 
dílčí zprávy všech specialistů podílejících se 
na této prohlídce, výsledky provedených 
měření včetně jejich vyhodnocení a obrazová 
a měřická dokumentace zhotovená v rámci 
prohlídky. Zpráva o pr ohlídce narušeného 
podzemního objektu se v jednom vyhotovení 
založí do dokumentace provozovaného 
podzemního objektu podle § 8  a v jednom 
vyhotovení se neprodleně zašle obvodnímu 
báňskému úřadu7). 
 
(4) Ve zprávě o prohlídce narušeného 
podzemního objektu odborník uvedený v 
odstavci 2 n avrhne požadavky na opravu 
narušeného stavu podzemního objektu. 
(5) Při práci k opětovnému zajištění stability 
podzemního objektu12) se postupuje podle 
jiných právních předpisů13). 
(6) Po provedení opravy narušeného, 
popřípadě deformovaného ostění se 
zdokumentuje stav ostění v předmětném 
úseku a odborník uvedený v odstavci 2 
posoudí, zda oprava splnila svůj účel a je-li 
možné podzemní objekt dále bezpečně 
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bezpečně provozovat. provozovat. 
§ 7 

Lhůty prohlídek podzemních objektů 
(1) Nestanovuje-li kolaudační rozhodnutí 
podzemního objektu jinak, nesmí být lhůty od 
poslední provedené prohlídky delší, než 
stanovuje příloha č. 3 této vyhlášky. 
(2) Prohlídky podzemních objektů se provádějí 
podle harmonogramu vypracovaného 
ustanovenou osobou. 
(3) Prohlídka narušeného podzemního objektu 
se provede bezodkladně po zjištění, že 
bezpečný stav podzemního objektu je narušen. 
 

§ 7 
Lhůty prohlídek podzemních objektů 

(1) Nestanovuje-li kolaudační rozhodnutí 
podzemního objektu jinak, nesmí být lhůty od 
poslední provedené prohlídky delší, než 
stanovuje příloha č. 3 této vyhlášky. 
(2) Prohlídky podzemních objektů se 
provádějí podle harmonogramu 
vypracovaného ustanovenou osobou. 
(3) Prohlídka narušeného podzemního 
objektu se provede bezodkladně po zjištění, 
že bezpečný stav podzemního objektu je 
narušen. 

§ 8 
Dokumentace a záznamy 

Dokumentace a záznamy o výsledcích prohlídek 
se uchovávají14) nejméně 5 let po ukončení 
provozu nebo likvidace podzemního objektu. 

§ 8 
Dokumentace a záznamy 

Dokumentace a záznamy o výsledcích 
prohlídek uchovává14) ustanovená osoba do 
příští prohlídky, nejméně však 5 let. 

§ 8a 
neplatil 

§ 8a 
Plán zdolávání závažných provozních 

nehod 
(1) Plán zdolávání závažných provozních 
nehod (dále jen „havarijní plán“) musí být 
vypracován přehledně, srozumitelně a měněn 
tak, aby odpovídal skutečnosti. Obsahuje část 
pohotovostní, operativní a mapovou. Nedílnou 
součástí havarijního plánu je dokumentace 
vypracovaná podle zákona o požární 
ochraně17). 
(2) Pohotovostní část havarijního plánu 
obsahuje seznam osob, zaměstnavatelů, 
organizací a orgánů, kterým musí být havárie 
ohlášena, jakož i zvláštní povinnosti osob, 
orgánů a organizací v případě havárie. 
(3) Operativní část havarijního plánu obsahuje 
řešení všech druhů havárie, jejichž výskyt v 
podzemním objektu lze předpokládat, a těch 
havárií na povrchu, které by svými důsledky 
ohrozily osoby v podzemí nebo s amotný 
podzemní objekt, prostředky a postupy při 
záchraně osob, jejich ošetření a transportu, 
jakož i prostředky pro likvidaci havárie, včetně 
prostředků první pomoci a jejich rozmístění, 
způsob vyhlašování poplachu pro 
zaměstnance organizace a nutné změny ve 
větrání zajišťující bezpečný odchod osob z 
postižené části podzemních prostor, a 
stanovuje dobu, po které musejí být odvolány 
osoby z podzemí při přerušení větrání. 
(4) Pohotovostní i operativní část obsahuje 
opatření nezbytná pro likvidaci havárie ve 
vztahu k sousedním podzemním objektům, 
podzemním dílům a povrchovým objektům. 
(5) Mapovou část havarijního plánu tvoří 
mapa zdolávání havárií, která obsahuje 
zejména vyznačení podzemních prostor, 
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únikových cest, příjezdových komunikací, 
umístění prostředků k záchraně osob, jejich 
ošetření a transportu zraněných osob. 

§ 9 
Přechodná ustanovení 

(1) Ustanovená osoba požádá o provedení první 
prohlídky podzemního objektu uvedeného v § 3  
odst. 1 písm. a) až c) do 60 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky. U podzemního objektu 
uvedeného v § 3 ods t. 1 pí sm. d) požádá 
ustanovená osoba o provedení první prohlídky 
ve lhůtě dvou měsíců před termínem nejbližší 
prohlídky uvedeným v projektové, popřípadě 
provozní dokumentaci podzemního objektu, 
nejpozději však do 31. prosince 2016. 
 
(2) Identifikační údaje uvedené v přílohách č. 1 a 
2 o podzemních objektech uvedených v § 3 odst. 
1 písm. d) zašle ustanovená osoba ve lhůtě 6 
měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky 
obvodnímu báňskému úřadu7). 

§ 9 
Přechodná ustanovení 

(1) Ustanovená osoba požádá o provedení 
první prohlídky podzemního objektu 
uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a) až c) do 60 
dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. U 
podzemního objektu uvedeného v § 3 odst. 1 
písm. d) požádá ustanovená osoba o 
provedení první prohlídky ve lhůtě dvou 
měsíců před termínem nejbližší prohlídky 
uvedeným v projektové, popřípadě provozní 
dokumentaci podzemního objektu, nejpozději 
však do 31. prosince 2016. 
(2) Identifikační údaje uvedené v přílohách č. 
1 a 2 o podzemních objektech uvedených v § 
3 odst. 1 písm. d) zašle ustanovená osoba ve 
lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této 
vyhlášky obvodnímu báňskému úřadu7). 

§ 10 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 
2008. 

§ 10 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 
března 2008. 

Příloha 1 
Identifikační údaje podzemního objektu 
Organizace zajišťující provádění prohlídek 
podzemního objektu, včetně kontaktních 
informací: 
Název podzemního objektu: 
Jméno a příjmení ustanovené osoby4), včetně 
kontaktních informací: 
Typ podzemního objektu: 
Účel podzemního objektu: 
Vlastník podzemního objektu: 
Provozovatel podzemního objektu: 
Umístění podzemního objektu: 
Způsob výstavby podzemního objektu: 
Datum ukončení výstavby podzemního objektu: 
Datum uvedení do provozu podzemního objektu: 
Druh ostění podzemního objektu: 
Profil podzemního objektu: 
Přístupná délka podzemního objektu: 
Přístupnost veřejnosti do podzemního objektu: 
Zajištění báňské záchranné služby: 
Vstupy do podzemního objektu: 
Způsob větrání podzemního objektu: 
Přítoky vody do podzemního objektu: 
Způsob odvádění, popřípadě odčerpávání vod z 
podzemního objektu: 
Napojení podzemního objektu na jiné objekty: 
Součástí výkazu identifikačních údajů je i 
topografická mapa s vyznačením vstupu do 
podzemního objektu a povrchových přístupových 
cest k němu. 
Vypracoval: 

Příloha 1 
Identifikační údaje podzemního objektu 
1. Název podzemního objektu. 
2. Typ podzemního objektu. 
3. Účel podzemního objektu. 
4. Vlastník podzemního objektu včetně 
kontaktních a identifikačních informací. 
5. Provozovatel podzemního objektu písemně 
pověřený vlastníkem včetně kontaktních 
informací. 
6. Umístění podzemního objektu (v souvislé 
zástavbě, mimo zástavbu, blízké inženýrské 
sítě). 
7. Způsob výstavby podzemního objektu 
(včetně bližší specifikace mimořádných 
událostí při výstavbě, popřípadě provozu). 
8. Datum ukončení výstavby podzemního 
objektu. 
9. Datum uvedení podzemního objektu do 
provozu. 
10. Druh ostění podzemního objektu (např. 
uvést hořlavé, nehořlavé, v jakých úsecích). 
11. Profil podzemního objektu. 
12. Přístupná délka podzemního objektu. 
13. Přístupnost veřejnosti do podzemního 
objektu. 
14. Zajištění báňské záchranné služby. 
15. Vstupy do podzemního objektu včetně 
jejich souřadnicového určení. 
16. Způsob větrání podzemního objektu 
(větrní zařízení, monitoring ovzduší atd.). 
17. Přítoky vody do podzemního objektu. 
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18. Způsob odvádění, popřípadě odčerpávání 
vod z podzemního objektu. 
19. Napojení podzemního objektu na jiné 
objekty. 
20. Topografická mapa s vyznačením vstupu 
do podzemního objektu a povrchových 
přístupových cest k němu. 
21. Označení organizace zajišťující provádění 
prohlídek podzemního objektu. 

Příloha 2 
Zhodnocení míry rizika 

Možné riziko 
Nebezpečí 

vysoké velké střední malé  zanedbatelné 
Požár   lokální 
Požár   velkého   rozsahu 
Požár na povrchu ohrožující objekt 
Výbuch plynu nebo prachu 
Destrukce   stavebních   konstrukcí 
Zával 
Uraz nebo ohrožení nejvíce 10  osob 
Úraz   nebo   ohrožení   více   osob 
Destrukce   technologického   zařízení 
Porucha   větrání 
Zatopení   nebo   zaplavení 
Zaplynování   nedýchatelnými   plyny 
Teroristický   útok 
Nebezpečné látky v podzemním   objektu 
Nebezpečné   látky   v   okolí   objektu 
Přírodní   živly 
Výpadek   přívodu   el.   energie 
Dopravní nehoda v podzemním objektu 
Vniknutí   cizí   osoby   do   objektu 
Pohřešování osoby 
Jiné 
Zhodnocení: 
Míra rizika vyžaduje zajištění báňské záchranné 
služby:   ano   -   ne 
Havarijní plán podzemního objektu je 
vypracován:   ano   -   ne 
Vypracoval: 

Příloha 2 
Zhodnocení míry rizika 

Možné riziko 
Nebezpečí 

vysoké    velké    střední    malé     
zanedbatelné 
Požár   lokální 
Požár   velkého   rozsahu 
Požár   na   povrchu   ohrožující   objekt 
Výbuch   plynu   nebo   prachu 
Destrukce   stavebních   konstrukcí 
Zával 
Uraz   nebo   ohrožení   nejvíce   10   osob 
Úraz   nebo   ohrožení   více   osob 
Destrukce   technologického   zařízení 
Porucha   větrání 
Zatopení   nebo   zaplavení 
Zaplynování   nedýchatelnými   plyny 
Teroristický   útok 
Nebezpečné   látky   v   podzemním   objektu 
Nebezpečné   látky   v   okolí   objektu 
Přírodní   živly 
Výpadek   přívodu   el.   energie 
Dopravní   nehoda   v   podzemním   objektu 
Vniknutí   cizí   osoby   do   objektu 
Pohřešování osoby 
Jiné 
Zhodnocení 
Míra rizika vyžaduje zajištění báňské 
záchranné služby:   ano   -   ne 
Havarijní plán podzemního objektu je 
vypracován:   ano   -   ne 
Vypracoval: 

Příloha 3 
1. Lhůty prohlídek podzemních objektů 
uvedených  v § 3 odst. 2 písm. a): 
--------------------------------------------------- 
Podzemní  objekt  nebo jeho   část      
Lhůty prohlídek 
--------------------------------------------------- 
uvedený   v   §   3   odst.   1   písm.   a)  3   roky 
uvedený   v   §   3   odst.   1   písm.   b)  4   roky 
uvedený   v   §   3   odst.   1   písm.   c)  5   roků 
--------------------------------------------------- 
 
 
 
2.   Lhůty   prohlídek   podzemních   objektů   

Příloha 3 
1. Lhůty prohlídek podzemních objektů 
uvedených v § 3 odst. 2 písm. a): 
--------------------------------------------------- 
Podzemní objekt nebo jeho část      
Lhůty prohlídek 
--------------------------------------------------- 
uvedený  v  §   3   ods t.   1   pí sm.   a)   3   
roky 
uvedený   v   §   3   odst.   1   písm.   b)  4   
roky 
uvedený   v   §   3   odst.   1   písm.   c)  5   
roků 
--------------------------------------------------- 
2.   Lhůty   prohlídek   podzemních   objektů   
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uvedených   v   §   3   odst.   2   písm.   b): 
--------------------------------------------------- 
Podzemní   objekt   nebo   jeho část       
Lhůty   prohlídek 
--------------------------------------------------- 
uvedený   v   §   3   odst.   1   písm.   a)    2   roky 
uvedený   v   §   3   odst.   1   písm.   b)    3   roky 
uvedený   v   §   3   odst.   1   písm.   c)    4   roky 
------------------------------------------------- 
 
 
 
3.   Lhůty   prohlídek   podzemních   objektů   
uvedených   v   §   3   odst.   2   písm.   c): 
--------------------------------------------------- 
Podzemní   objekt   nebo   jeho   část      
Lhůty   prohlídek 
--------------------------------------------------- 
uvedený   v   §   3   odst.   1   písm.   a)  1   rok 
uvedený   v   §   3   odst.   1   písm.   b)  1,5   
roku uvedený  v  §  3 odst. 1 písm.  c)  2   roky 
--------------------------------------------------- 
 
4.   Prohlídky  podzemních  objektů   uvedených   
v   §   3   odst.   1   písm.   d) se   provádějí   ve   
lhůtách   ne   delších   10   let. 

uvedených   v   §   3   odst.   2   písm.   b): 
--------------------------------------------------- 
Podzemní   objekt   nebo   jeho část       
Lhůty   prohlídek 
--------------------------------------------------- 
uvedený   v   §   3   odst.   1   písm.   a) 2   
roky 
uvedený   v   §   3   odst.   1   písm.   b) 3   
roky 
uvedený   v   §   3   odst.   1   písm.   c) 4   
roky 
--------------------------------------------------- 
3.   Lhůty   prohlídek   podzemních   objektů   
uvedených   v   §   3   odst.   2   písm.   c): 
--------------------------------------------------- 
Podzemní   objekt   nebo   jeho   část   
Lhůty   prohlídek 
--------------------------------------------------- 
uvedený   v   §   3   odst.   1   písm.   a)  1   
rok uvedený  v §   3   odst .1 písm.   b)  1,5   
roku uvedený   v   §   3   odst.   1   písm.   c)  
2 roky 
--------------------------------------------------- 
4.   Prohlídky   podzemních   objektů   
uvedených   v   §   3   odst.   1   písm.   d) se   
provádějí   ve   lhůtách   ne   delších   10   let. 

Poznámky pod čarou Poznámky pod čarou 
1) § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o 
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. 
 
2) § 37 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění 
zákona č. 376/2007 Sb. 
3) § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
4) § 37 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění 
zákona č. 376/2007 Sb. 
5) § 41 odst. 1 písm. l) zákona č. 61/1988 Sb., 
ve znění zákona č. 376/2007 Sb. 
6) § 7 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění 
zákona č. 376/2007 Sb. 
7) Příloha k zákonu č. 61/1988 Sb., ve znění 
zákona č. 376/2007 Sb. 
8) § 13 a 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon. 
9) § 125 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. 
10) § 2 odst. 1 písm. a), c) a e) vyhlášky č. 
298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou 
kvalifikaci a odb ornou způsobilost při hornické 
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 
způsobem a o změně některých právních 
předpisů. 
11) § 5 odst. 3 písm. b), g) a i) zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
 

1) § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o 
hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 
Sb. 
2) § 37 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve 
znění zákona č. 376/2007 Sb. 
3) § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
4) § 37 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve 
znění zákona č. 376/2007 Sb. 
5) § 41 odst. 1 písm. l) zákona č. 61/1988 Sb., 
ve znění zákona č. 376/2007 Sb. 
6) § 7 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění 
zákona č. 376/2007 Sb. 
7) Příloha k zákonu č. 61/1988 Sb., ve znění 
zákona č. 376/2007 Sb. 
8) § 13 a 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon. 
9) § 125 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. 
10) § 2 odst. 1 písm. a), c) a e) vyhlášky č. 
298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické 
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 
způsobem a o změně některých právních 
předpisů. 
11) § 5 odst. 3 písm. b), g) a i) zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. 
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12) § 3 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
13) Například vyhláška č. 55/1996 Sb., o 
požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
činnosti prováděné hornickým způsobem v 
podzemí. 
14) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 

12) § 3 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 
13) Například vyhláška č. 55/1996 Sb., o 
požadavcích k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při činnosti prováděné hornickým 
způsobem v podzemí. 
14) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
15) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů. 
16) Vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské 
záchranné službě, ve znění pozdějších 
předpisů. 
17) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška č. 13/2013 Sb., [27] byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací  

v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti,  

ve znění směrnice 98/48/ES. 

Tato vyhláška byla vydána dne 17. ledna 2013 ve Sbírce zákonů a je účinná  

ode dne 1. února 2013. 

 

9.5. Výsledek analýzy bezpečnostních rizik z evidence údajů  
Ze zvláštní přílohy A Databáze podzemních objektů v ČR se stavem ke dni 31. března 

2013 jsem použil vybrané údaje, které se týkají tzv. bezpečnostních rizik (bezpečný provoz 

podzemních objektů a bezpečnost státu).  

Než přistoupím k analýze bezpečnostních rizik, nejprve uvedu v tabulce č. 3 rozdělení 

celkového počtu podzemních objektů podle krajů a působnosti obvodních báňských úřadů 

s uvedením jejich sídla. Na toto rozdělení objektů situovaných na území ČR navazují další 

údaje o počtu, celkové délce a o možnosti přístupu do podzemních objektů. 
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Tabulka č. 3 Rozdělení celkového počtu podzemních objektů podle krajů  
a působnosti obvodních  báňských úřadů 

KRAJ  
(obvodní báňský úřad) 

PŘÍSTUP 

POČET 
OBJEKTŮ 

CELKOVÁ 
DÉLKA 

(m) 

vo
ln

ě 
př

ís
tu

pn
é 

je
n 

 
s 

do
pr

ov
od

em
 

je
n 

za
m

ěs
tn

an
ců

m
 

ne
př

ís
tu

pn
é 

Praha a Středočeský kraj 
(OBÚ se sídlem v Praze) 52 43 142 3 240 273 995 

Plzeňský a Jihočeský kraj  
(OBÚ se sídlem v Plzni)  0 8 35 8 51 64 074 

Karlovarský kraj                         
(OBÚ se sídlem v Sokolově) 0 3 6 0 9 4 472 

Královéhradecký a Pardubický 
kraj (OBÚ se sídlem v Hradci 
Králové) 

4 12 3 2 21 21 048 

Jihomoravský a Zlínský kraj        
(OBÚ se sídlem v Brně) 1 14 39 47 101 79 202 

Ústecký kraj                                 
(OBÚ se sídlem v Mostě) 2 3 25 3 33 31 910 

Moravskoslezský a Olomoucký 
kraj (OBÚ se sídlem v Ostravě) 0 5 30 5 40 55 156 

Liberecký kraj a kraj Vysočina    
(OBÚ se sídlem v Liberci) 1 10 23 2 36 45 244 

C E L K E M 60 98 303 70 531 575 201 

 

V další tabulce č. 4 je u 531 zaevidovaných podzemních objektů uveden výsledek 

zhodnocení rizik báňskými záchranáři.  

Rizika jsou rozdělena do 5 kategorií (vysoké, velké, střední, malé a zanedbatelné),  

jak stanovuje příloha č. 2 vyhlášky. Z uváděných údajů v tabulce č. 4 je nepochybné,  

že báňští záchranáři celkem zhodnotili 11 151 rizik, z toho 8 425 rizik vyhodnotili jako 

riziko zanedbatelné a 1 363 rizik vyhodnotili jako riziko malé. Součet 9 788 

zanedbatelných a m alých rizik považuji za oblast, kde není třeba snižovat rizika (podle 

obrázku č. 1 se jedná o bezrizikovou oblast). 961 rizik (součet 194 velkých a 767 středních 

rizik dle kategorií uváděných v tabulce č. 4) považuji za přijatelnou oblast tzv. 

akceptovatelných  
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Tabulka č. 4 Zhodnocení rizik báňskými záchranáři 

NEBEZPEČÍ 

RIZIKO 

vysoké velké střední malé 

za
ne

db
at

el
né

 

Požár lokální 2 51 1 48 429 

Požár velkého rozsahu 2 0 51 35 443 

Požár na povrchu ohrožující objekt 1 1 95 54 380 

Výbuch plynu nebo prachu 0 4 72 19 436 

Destrukce stavebních konstrukcí 0 1 9 107 414 

Zával 0 1 11 49 470 

Úraz nebo ohrožení nejvíce 10 osob 48 3 11 43 426 

Úraz nebo ohrožení více osob 48 3 4 25 451 

Destrukce technologického zařízení 1 1 14 101 414 

Porucha větrání 1 33 144 62 291 

Zatopení nebo zaplavení 3 1 37 96 394 

Zaplynování nedýchatelnými plyny 4 0 81 79 367 

Teroristický útok 79 1 19 41 391 

Nebezpečné látky v podzemním 

objektu 
124 0 13 35 359 

Nebezpečné látky v okolí objektu 48 0 35 20 428 

Přírodní živly 37 0 102 51 341 

Výpadek přívodu el. energie 0 0 35 133 363 

Dopravní nehoda v podzemním 

objektu 
0 0 0 69 462 

Vniknutí cizí osoby do objektu 4 86 29 177 235 

Pohřešování osoby 0 8 4 109 410 

Jiné 0 0 0 10 521 

SUMARIZACE  402 194 767 1 363 8 425 
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rizik (podle obrázku č. 1). 402 rizik uvedených v tabulce č. 4, báňskými záchranáři  

vyhodnocenými jako vysoké riziko, považuji rovněž za vysoká rizika (podle obrázku č. 1 

nepřijatelná oblast). 

Pro názornost a další analýzu shromážděných údajů uvádím zhodnocení míry rizika 

podle přílohy č. 2 vyhlášky na obrázku č. 2 v grafu rozdělení vyhodnocených rizik 

v procentech do pěti kategorií.  

 

 
Obrázek č. 2 Zhodnocení míry rizika  

po provedené prohlídce podzemních objektů báňskými záchranáři 

 

Z dalšího grafu na obrázku č. 3 je zřejmé podrobnější zhodnocení vysoké míry rizika 

(4 %) podle nejčetnějších rizik v procentech.  

Z vyhodnocených údajů vyhláškou definovaných bezpečnostních rizik  

je nepochybné, že 31 % tvoří vysoké riziko (nebezpečné látky v podzemním objektu)  

a 20 % tvoří vysoké riziko teroristického útoku.  

Menší podíl (12 %) tvoří vysoké riziko úrazu nebo ohrožení více osob, vysoké riziko 

nebezpečných látek v okolí objektu a vysoké riziko úrazu nebo ohrožení nejvíce 10 osob.  

vysoké 
4 % velké 

2 % střední 
7 % 

malé 
12 % 

zanedbatelné 
75 % 

Zhodnocení míry rizika 
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Obrázek č. 3 Zhodnocení vysoké míry rizika podle nejčetnějších rizik 

 

S vyhodnoceným 31procentním podílem vysokého rizika nebezpečných látek 

v podzemním objektu a 20procentním podílem vysokého rizika teroristického útoku  

se budu v disertační práci dále zabývat.  

  

Úraz nebo 
ohrožení nejvíce 

10 osob 
12 % 

Úraz nebo 
ohrožení více 

osob 
12 % 

Teroristický útok 
20 % 

Nebezpečné 
látky 

v podzemním 
objektu 
31 % 

Nebezpečné 
látky v okolí 

objektu 
12 % 

Přírodní živly 
9 % 

Zhodnocení vysoké míry rizika 



Ing. Ivo Pěgřímek: Podzemní objekty vytvořené hornickým způsobem. 

2013                                                                                                                                    62 

 

10. Návrh řešení 
Předně je třeba zdůraznit, že zejména vlastníci podzemních objektů nebo jimi písemně 

pověření provozovatelé jsou ze zákona povinni snižovat rizika [Jakubka, 2007 13].  

Prioritou musí být snižování rizik vyhodnocených jako vysokých [Neugebauer, 2008 

17]. Vysoká rizika znamenají na jedné straně omezení v činnosti vlastníka podzemního 

objektu nebo jím písemně pověřeného provozovatele a na straně druhé nutně vynakládané 

finanční prostředky např. na opakované prohlídky báňskými záchranáři.  

Management rizik vlastníků podzemních objektů nebo jimi písemně pověřených 

provozovatelů musí být postaven na níže uvedené preferenci snižování rizik s hodnoceným 

vysokým stupněm závažnosti v hierarchii [Neugebauer, 2008 17]:  

a) odstranění, 

b) nahrazení, 

c) technická opatření, 

d) značení/varování a/nebo organizační opatření, 

e) osobní ochranné prostředky. 

 

10.1. Návrh řešení právní úpravy státního dozoru 
Stavby v podzemí např. využívané jako podzemní vojenské nemocnice, podléhají 

podle stávající právní úpravy dozoru Ministerstva obrany [38]. Další podzemní stavby, 

podle druhu užívání mohou podléhat dozoru Ministerstva vnitra ČR [38] nebo dozoru 

Ministerstva spravedlnosti ČR [38].  

Z taxativního výčtu dozorujících orgánů státní správy lze usoudit, že stávající právní 

úprava státního dozoru nad stavbami v podzemí je bezkolizní. Z tohoto důvodu nenavrhuji 

další řešení právní úpravy státního dozoru.  

 

10.2. Návrh řešení zefektivnění výkonu vrchního dozoru 

prováděného státní báňskou správou 
Prostor pro zefektivnění výkonu vrchního dozoru prováděného státní báňskou správou 

spatřuji v těsnější spolupráci s báňskou záchrannou službou a v preventivním přístupu 

báňských inspektorů k vlastníkům podzemních objektů nebo k jimi písemně pověřeným 

provozovatelům. 
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Báňští inspektoři, mnohdy i jako báňští záchranáři, by měli především shromážděné 

poznatky syntetizovat do metodiky posuzování podzemních objektů k objektivnějšímu 

posuzování závažnosti identifikovaných rizik. Dále by mělo dojít ke zpřesnění procesu 

hodnocení prostřednictvím osvědčených procesů, jako je upřednostňování jednoho 

hodnotitele nebo stabilní skupiny hodnotitelů, atp.  

Preventivní přístup báňských inspektorů k vlastníkům podzemních objektů nebo jimi 

písemně pověřeným provozovatelům, spatřuji v podpoře dodržování právních předpisů. 

K této podpoře a ke snazší aplikaci právních předpisů v provozní a správní praxi jsem 

vypracoval Příručku pro vlastníky podzemních objektů nebo jimi písemně pověřené 

provozovatele (viz. Příloha B disertační práce). 

K zefektivnění samotného posuzování závažnosti identifikovaných rizik a výkonu 

vrchního dozoru by rovněž mohl přispět společný seminář hodnotitelů rizik a báňských 

inspektorů, kde by došlo k výměně názorů nad modelovými situacemi nebo nad zvolenou 

metodikou posuzování bezpečnostních rizik. Ke konstruktivní diskusi by mohli zcela 

nepochybně přispět další zástupci státních orgánů vykonávající státní dozor nad dalšími 

stavbami v podzemí.  

 

10.3. Návrh řešení právní úpravy zákona a vyhlášky 
Po provedené analýze pojmů [18] uváděných ve vyhlášce je nutno v další legislativní 

činnosti provést záměnu pojmů „možné riziko“ za pojem „nebezpečí“ v příloze č. 2.  

Dělení tzv. „zhodnocení míry rizika“ do 5 kategorií navrhuji snížit do tří standardních 

kategorií (vysoké, střední a nízké) a k hodnocení rizik navrhuji doplnit závažnost  

a pravděpodobnost. 

Příloha č. 2 vyhlášky by měla být doplněna o zhodnocení informací uvedených 

v dokumentaci podzemní stavby, neboť podrobné seznámení s dokumentací skutečného 

provedení podzemního objektu by mělo předcházet hodnocení rizik po pr ovedené 

prohlídce podzemního objektu [Rozsypal, 2008 19].   

Hodnocení stavu ostění by mělo být minimálně prováděno z hlediska použitelnosti, 

únosnosti a trvanlivosti [Rozsypal, 2008 19].    

Předtisk příloh č. 1 a č. 2 vyhlášky by měl být zakončen vyjádřením a podpisem 

vlastníka podzemního objektu nebo jím písemně pověřeného provozovatele.  
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10.4. Návrh řešení snížení rizik ovlivňujících bezpečný stav 

podzemního objektu 
Další prostor pro řešení bezpečnostních rizik spatřuji v dalším upřesňování metodiky 

hodnocení rizik, jak s přihlédnutím k době vzniku podzemního objektu, tak i k  údajům 

uváděným v dokumentaci podzemního objektu.  

Starší podzemní objekty často nemají dokumentaci s popisem ostění a dalších 

konstrukčních prvků, dokumentaci o stavu horninového prostředí, dokumentaci s údaji  

o přítomnosti podzemní vody, nebo dokumentace neobsahuje výsledky prováděných 

měření v průběhu a po dokončení podzemního objektu. Absence nebo nedostatky ve výše 

uváděných znalostech u objektů zejména situovaných v zastavěných částech mohou být 

příčinou možného ovlivnění stability nejen podzemního objektu, ale i dalších staveb  

na povrchu. Zdrojem nebezpečí také mohou být skryté vady nebo odlišné namáhání ostění, 

např. seismickými účinky, z jiné pozdější stavební činnosti, popř. jiný způsob využití 

podzemního objektu [Rozsypal, 2008 19].    

Z podzemního stavitelství jsou známé další rizikové faktory, jako např. četnější 

kontakty s geologickými poruchami při ražbách podzemních objektů, včas nedokončená 

konsolidace násypu, pohyby způsobené stavebními pracemi, větší přítoky vody do stavební 

jámy či tunelu, nekvalitní subdodávky služeb či materiálu, drobné chyby projektu  

či nepříznivé vlivy lidského činitele [Rozsypal, 2008 19].    

Zával nebo jiné poškození ostění podzemního objektu může mít další důsledky 

(havárie, ztráty na životech či katastrofy) [Rozsypal, 2008 19]. 

 

10.5. Návrh řešení snížení rizik ovlivňujících bezpečnost státu 
Ke snížení identifikovaného a vyhodnoceného vysokého rizika (31 % tvoří vysoké 

riziko nebezpečné látky v podzemním objektu) navrhuji opětovné posouzení  

a vyhodnocení identifikovaného rizika s níže uvedenou závažností a pravděpodobností  

pro bodové hodnocení v tabulce č. 5 [Neugebauer, 2008 17] . K opětovnému posouzení  

a vyhodnocení by mělo dojít i u dalších identifikovaných a zhodnocených rizik s vysokou 

mírou uvedených v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 5 Zhodnocení rizika nebezpečné látky v podzemním objektu 

NEBEZPEČNÁ LÁTKA V PODZEMNÍM OBJEKTU 

HODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI  
- POPIS 

PO
Č

ET
 

BO
D

Ů
 

HODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI  
- POPIS 

PO
Č

ET
 

BO
D

Ů
 

Nevolnost osob v podzemí bez 
vážnějších následků. Objekt bez 
umělého větrání. Délka přístupových 
cest umožňuje odchod postiženého 
zaměstnance na povrch. 

1 

Existuje malé nebo žádné riziko 
zranění nebo zhoršení zdravotního 
stavu. Pravděpodobnost zranění nebo 
zhoršení zdravotního stavu existuje 
pouze za vzácných a 
nepředvídatelných podmínek. To by 
mělo být cílem u všech činností na 
pracovišti. 

1 

Zranění vyžadující zdravotní ošetření, 
avšak je nepravděpodobné, že bude 
mít za následek nepřítomnost v práci. 

2 

Malá možnost toho, že může dojít ke 
zranění nebo zhoršení zdravotního 
stavu, pokud budou existovat další 
faktory, avšak pravděpodobnost je 
nízká. 

2 

Závažnější zranění vyžadující 
případnou hospitalizaci, která může 
mít za následek nepřítomnost v práci. 
Nebezpečná látka může ohrozit 
nejvíce 10 osob. 

3 

Je možné, že dojde k nehodě, pokud ji 
vyvolají doplňující faktory, avšak bez 
těchto dalších faktorů je 
nepravděpodobná. 

3 

Hospitalizace delší než 3 d ny 
s trvalými následky nebo ohrožení 
dalších osob na povrchu. 

4 

Událost (zranění nebo zhoršení 
zdravotního stavu) je pravděpodobná; 
mohly by ji způsobit účinky lidského 
faktoru nebo jiné faktory, avšak bez 
doplňkových faktorů je 
nepravděpodobná. 

4 

Smrtelné zranění osob v podzemí 
nebo závažné zranění osob na 
povrchu vyžadující hospitalizaci. 

5 
Pokud bude plnění úkolu pokračovat, 
potom je jisté, že dojde ke zranění 
nebo zhoršení zdravotního stavu. 

5 

 

Hodnocení rizika se vypočítá vynásobením hodnocení závažnosti s hodnocením 

pravděpodobnosti.  Zhodnocení pravděpodobnosti a závažnosti rizika se provede podle 

tabulky č. 6 [Neugebauer, 2008 17]. 

Celkové hodnocení rizika musí znamenat zavedení kontrolních opatření, která sníží 

riziko vznikající z nebezpečí na nejnižší možnou úroveň. Za předpokladu, že tohoto cíle 

bude dosaženo, může pokračovat ta činnost, která má nízké hodnocení rizika.  

Střední hodnocení rizika je třeba dále kontrolovat, aby se stanovilo, zda lze provést 

jakákoliv doplňující kontrolní opatření. Činnost může pokračovat až po uskutečnění tohoto 
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procesu. Činnost, která má vysoké riziko, nesmí pokračovat. Musí být přijata taková 

opatření, aby se zajistilo, že hodnocení rizika se sníží na 15 nebo méně bodů.  

 
Tabulka č. 6 Zhodnocení pravděpodobnosti a závažnosti rizika 

HODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 

H
O

D
N

O
C

EN
Í 

ZÁ
VA

ŽN
O

ST
I 

 1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

 

HODNOCENÍ RIZIKA Nízké 
(zanedbatelné) 

Střední 
(akceptovatelné) 

Vysoké 
(neakceptovatelné) 

 

Jak jsem již uvedl, management výše identifikovaných bezpečnostních rizik a další 

zkoumání jejich vlivu na bezpečnost státu se odvíjí od stanovení metodiky hodnocení rizik, 

klasifikace z hlediska závažnosti a pravděpodobnosti jejich výskytu podle konkrétních 

podmínek a od dalšího sledování vývojových trendů. Tímto způsobem lze objektivně 

stanovit míru hrozby (potenciální schopnost poškodit zájmy a hodnoty chráněné státem). 

Pro další řízení identifikovaného rizika nebezpečných látek v podzemním objektu  

je kromě navrhované metodiky nutno mít na paměti i požadavky stanovené zákonem  

č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů [39]. 
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11. Závěr  
Prvním krokem procesu snižování bezpečnostních rizik spojených s provozováním 

podzemních objektů byla právní úprava zákona účinná od 30. ledna 2008. Další požadavky 

k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů byly podrobněji upraveny ve vyhlášce, 

která je účinná od 1. března 2008.  

V dalších změnách právních předpisů byly pod mým vedením ČBÚ eliminovány nově 

definované hrozby, jako např. existence celé řady podzemních objektů, o jejichž kontrolu 

jejich vlastníci či provozovatelé nepožádali a především existence podzemních objektů  

v historickém podzemí měst, u kterých je obtížné doložit vlastnické vztahy.  

 

V disertační práci jsem se zaměřil na další nově identifikované příčiny, které by mohly 

bránit bezpečnějšímu provozování podzemních objektů a hlavní téma disertační práce jsem 

rozšířil o dalších 5 dílčích cílů: 

1. Přehled platné legislativy upravující požadavky k zajištění bezpečného stavu 

podzemních objektů jsem doplnil komentářem v Příručce pro vlastníky podzemních 

objektů nebo jimi písemně pověřené provozovatele (viz příloha B disertační práce). 

2. Založil jsem aktuální databázi podzemních objektů se stavem  

ke dni 31. března 2013 (viz zvláštní příloha A disertační práce).  

3. V kapitole č. 9 jsem identifikoval rizika spojená s podzemními objekty.  

4. Provedl jsem syntézu shromážděných poznatků (z výkonu vrchního dozoru, 

případně z prohlídek ze strany provozovatelů a báňských záchranných stanic). 

5. K provedené analýze identifikovaných rizik jsem v kapitole č. 10 navrhl řešení 

k doplnění platné legislativy. 

   

Nad stanovený rámec disertační práce jsem identifikoval vysoké riziko (výskyt 

nebezpečných látek v podzemí) a navrhl upřesnění metodiky ke stanovení 

pravděpodobnosti a závažnosti identifikovaného rizika.  

Na příkladu identifikovaného vysokého rizika jsem nastínil další možnosti snížení  

jeho a dalších dopadů na bezpečný stav podzemních objektů a na bezpečnost státu.  

V pořadí druhé nejzávažnější identifikované riziko teroristického útoku  

(podle stanovené míry rizika vyhláškou) nebylo řešeno. K jeho řízení bude nutná další 

spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR a s Bezpečností radou státu.  
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Vytvořením konzistentní práce o bezpečném provozování podzemních objektů  

na území ČR došlo k realistickému vyhodnocení nejčetnějších rizik a jejich následků, 

jakož i k částečné konfrontaci s realistickým zachycením a zhodnocením jejich příčin.  

Ke konkrétním závěrům jsem dospěl shromážděním a studiem nejnovějších poznatků. 

Tyto získané poznatky jsem konfrontoval s odbornou veřejností prostřednictvím vlastních 

prací vztahujících se k tématu disertace (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8).  
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Poznámky 

k první8 a poslední9  stránce obálky příručky.  

                                                

8Fotografie z archivu Českého báňského úřadu znázorňuje příklad citlivého provedení zajištění opuštěného 
důlního díla ústícího na povrch, příhodného situování místa pro krátký odpočinek, správného umístění 
bezpečnostních tabulek a umístění dalších doprovodných informací o historii a dalších pamětihodnostech 
v blízkém okolí.  
9 Obrázek  poskytuje detailnější pohled do zrekonstruované části opuštěného důlního díla. Za povšimnutí 
zejména stojí precizní návrh a dokonalé řemeslné provedení portálu z přírodního kamene z nedalekého okolí 
a kovaných vstupních mřížových dveří. Z dalšího detailního pohledu do historického podzemí je patrný 
nalezený a zrestaurovaný důlní vůz s podrobnějším popisem a obrázek s vyobrazením repliky sv. Barbory - 
patronky všech horníků, převzaté z oltáře z roku 1888 v kostele Sedmiradostné Panny Marie v Malých 
Svatoňovicích.  
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Úvod 
Pokud na území České republiky vlastníte podzemní objekt, nebo na základě 

písemného pověření vlastníka tohoto podzemního objektu jste jeho provozovatelem,  

jste povinni bez ohledu na vaši odbornou způsobilost či právní subjektivitu plnit své dále 

uvedené zákonné povinnosti.  

Tato příručka obsahuje výčet vašich zákonem stanovených povinností ke dni  

31. března 2013. Paragrafové znění vybraných ustanovení zákona č. 61/1988 Sb.,  

o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,  

(v textu zvýrazněno tučným písmem) je doplněno komentářem autora a dalšími 

souvisejícími povinnostmi uvedenými ve vyhlášce č. 49/2008 Sb., o požadavcích  

k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů, ve znění pozdějších předpisů (v textu 

uvedeno kurzívou). 

Jestliže uvedené povinnosti neplníte, vystavujete se možnosti správního řízení  

a ze strany státní báňské správy uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč.  
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1. Platná legislativa k problematice podzemních 

objektů 
Podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů upravují ke dni  

31. března 2013 tyto právní předpisy: 

• zákon č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 184/2011 Sb.10 

(dále jen „zákon“), 

• vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních 

objektů, ve znění vyhlášky č. 13/2013 Sb. (dále jen „vyhláška“). 

  

                                                

10 Pozn. jedná se pouze o věcné novely upravující podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů, 
ke dni 31. března 2013 byl zákon č. 61/1988 Sb., změněn celkem 27x.  
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2. Na které stavby v podzemí se nevztahuje zákon? 
Zákon se nevztahuje na podzemní objekty, které podléhají dozoru Ministerstva 

obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a M inisterstva spravedlnosti, 

pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 1 odst. 3 písm. d).  

Na území České republiky je řada staveb, které lze při splnění dalších podmínek 

označit jako podzemní objekty.  

Stavby v podzemí např. využívané jako podzemní vojenské nemocnice, podléhají 

podle stávající právní úpravy dozoru Ministerstva obrany. Další podzemní stavby, 

podle druhu užívání mohou podléhat dozoru Ministerstva vnitra ČR nebo dozoru 

Ministerstva spravedlnosti ČR.  

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 

kontrolu stavu staveb v podzemí tzv. kontrolou provozně technického stavu staveb 

železničního spodku, který tvoří nejenom drážní zemní těleso a odvodňovací  

a regulační stavby, ale také samotné staniční a traťové tunely. V případě dálničních  

a silničních tunelů stanovuje nezbytná bezpečnostní opatření nařízení vlády  

č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely podzemních komunikací 

delších než 500 m. Z tohoto důvodu podzemní stavby, jako např. železniční a silniční 

tunely, spadají pod dozor Ministerstva dopravy.  

 

Z taxativního výčtu dozorujících orgánů státní správy lze dovodit rozsah 

(působnost) i státní báňské správy. Státní báňská správa tak „dozoruje11“ ostatní stavby 

v podzemí, pokud splňují další požadavky zákona.  

  

                                                

11 Podle zákona orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor mj. nad zajišťováním bezpečného stavu 
podzemních objektů. 
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3. Které stavby v podzemí lze podle zákona považovat 

za podzemní objekty? 
Za podzemní objekty se pro účely zákona považují podzemní prostory vytvořené 

ražením včetně jejich přístupových částí, jedná-li se o  

a. tunely a štoly metra,  

b. ostatní tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m,  

c. kolektory včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet,  

d. jiné prostory o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo 

využívané k podnikatelské činnosti,  

e. stavby pro účely ochrany obyvatelstva,  

f. kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka 

přesahuje 50 m,  

g. odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud 

jejich délka přesahuje 50 m,  

h. bývalá stará nebo opuštěná důlní díla následně zpřístupněná veřejnosti nebo 

využívaná k podnikatelské činnosti.  

(§ 37 odst. 1 písm. a) – h)) 

Zákon taxativním výčtem staveb v podzemí a stanovením jejich konkrétních 

parametrů definuje podzemní objekt jako podzemní prostor vytvořený ražením.  

Pojem „ražení“ dlouhých důlních nebo podzemních děl zpravidla zahrnuje 

rozpojování hornin např. s použitím výbušnin, nakládání a odvoz rozpojeného 

materiálu a podle potřeby vyztužování důlního nebo podzemního díla – vzniklého 

podzemního prostoru. Jedná se o nejstarší hornický způsob vytváření dlouhých 

podzemních prostor v soudržných horninách.   

Důlním dílem se rozumí podzemní prostor vytvořený hornickou činností 

(nejčastěji otvírka, příprava a dobývání vyhrazeného ložiska nerostů (všechny druhy 

uhlí, radioaktivní nerosty a další vyjmenované nerosty v horním zákoně, na nichž  

má ČR zájem)). Za důlní dílo se také považuje i větrací, odvodňovací, těžební  

a záchranný vrt a jiné vrty, které plní funkci důlního díla. Za důlní dílo se však 

nepovažuje vyhledávací a průzkumný vrt.  
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Podzemním dílem se rozumí podzemní prostor vytvořený činností prováděnou 

hornickým způsobem (nejčastěji dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, dále 

podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, 

jakož i vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m3 horniny).  

Staré důlní dílo báňské předpisy označují jako důlní dílo v podzemí, které  

je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo 

není znám. Za opuštěné důlní dílo lze považovat důlní dílo, které splnilo svůj účel  

a je znám jeho majitel. 

Vyhláška dále dělí podzemní objekty z hlediska možného vstupu do nich takto:  

a) podzemní objekty nebo jejich části volně přístupné,  

b) podzemní objekty nebo jejich části přístupné jen s doprovodem,  

c) podzemní objekty za provozu přístupné jen pracovníkům provozovatele 

podzemního objektu,  

d) podzemní objekty za provozu nepřístupné.  

Vyhláška dále dělí podzemní objekty podle způsobu zajištění ostěním na:  

a) podzemní objekty trvale zajištěné v celé délce ostěním z betonu, cihel a jiných 

trvanlivých materiálů obdobných vlastností,  

b) podzemní objekty trvale zajištěné v celé délce ostěním jiným než uvedeným  

v písmenu a),  

c) podzemní objekty zajištěné zcela nebo zčásti dočasným ostěním a podzemní 

objekty celé nebo zčásti bez ostění.  

Podzemní objekty jsou rozděleny ze dvou hledisek. Jednak z hlediska možnosti 

vstupu do nich a z hlediska způsobu jejich zajištění proti pádu horniny a vlivu tlaku, 

zejména nadložních vrstev.  

V rozdělení objektů podle způsobu zajištění ostěním (pro účel vyhlášky se za 

ostění považuje soubor výztužních prvků sloužících k zajištění světlého průřezu 

podzemního objektu před jeho nežádoucí deformací horskými tlaky, k zajištění proti 

uvolňování a opadávání horniny nebo obdobným vlivům) bylo zohledněno hornické 

riziko. Hornické riziko může spočívat v nejistých geologických podmínkách, v jakých 

se podzemní objekt vyrazil. Dalšími hornickým rizikem může být odezva horninového 

prostředí na způsob zajištění ostěním. Dalším rizikem může být i jiný způsob užívání 

objektu. Pokud jsou hodnoty mechanických parametrů vlastností hornin, které vstupují 
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do statických výpočtů zatíženy značnou nejistotou, je zpravidla volen způsob zajištění 

ostěním, neboť vlastnosti betonu, oceli, cihelného zdiva apod. lze stanovit 

s dostatečnou přesností.  

K těmto hlediskům se pak váží konkrétní povinnosti a různé lhůty pravidelných 

prohlídek. 

 

Za podzemní objekty podle tohoto zákona se nepovažují podzemní objekty, které 

podléhají technickobezpečnostnímu dohledu podle zvláštního právního předpisu, 

a dálniční, silniční a železniční tunely, s výjimkou tunelů a štol metra  

(§ 37 odst. 2).  

Principem právního vymezení pojmu podzemní objekt je stanovení dalšího 

kritéria - tzv. technickobezpečnostního dohledu. Některé podzemní objekty jsou 

současně i vodními díly ve smyslu zvláštního právního předpisu - zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Na tyto objekty se vztahuje vyhláška č. 471/2001 Sb.,  

o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, 

která stanovuje rozsah kontrol včetně hodnocení vlivu manipulace s vodou ve vodních 

nádržích a zdržích.  

Stejný princip je uplatněn u dálničních, silničních a železničních tunelů, 

s výjimkou tunelů a štol metra.  

Účelem tohoto ustanovení je stanoveným kritériem vytvořit podmínky  

pro jednotný a nekolizní výkon veřejné správy. 
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4. Co se rozumí pod pojmem „bezpečný stav 

podzemního objektu“? 
Bezpečným stavem podzemního objektu se pro účely zákona rozumí stav, který 

neohrožuje bezpečnost pádem nebo tlakem hornin, popřípadě obdobnými vlivy, 

které mohou narušit statiku podzemních prostor. Nelze-li ohrožení uvedená  

ve větě předchozí vyloučit, zajišťuje se bezpečnost vyraženého podzemního 

prostoru technologickými prvky proti tlaku, popřípadě proti uvolňování horniny 

nebo proti obdobným vlivům, které mohou narušit statiku podzemních prostor. 

K udržování bezpečného stavu podzemního objektu patří i zajištění podzemního 

objektu proti nahromadění výbušných nebo jinak nebezpečných nebo zdraví 

škodlivých látek a plynů v něm a zajištění bezpečného stavu přístupových cest 

v podzemí (§ 37 odst. 3).  

Jedná se o definování bezpečného stavu podzemního objektu a zároveň o rámcové 

vymezení obsahu a rozsahu kontrol podzemních objektů. 

Pád nebo tlak horniny je spojován s bezpečným stavem podzemního objektu  

z několika důvodů.  

1) Pád horniny, materiálu, břemen, předmětů, přiražení, náraz, odlétnutí, popř. 

zavalení pracovního prostoru jsou státní báňskou správou většinou vyhodnocovány 

jako nejčastější zdroje pracovních úrazů (mimo smrtelných).  

2) Drobné opadávání horniny nebo projevující se tlakové projevy mohou signalizovat 

potřebu přehodnocení bezpečnosti nebo použitelnosti konstrukce např. použité 

trvalé výztuže (soubor technologických prvků sloužících k zajištění stability 

podzemního díla po celou dobu jeho stanovené životnosti). 

Technologickými prvky proti tlaku, popřípadě proti uvolňování horniny nebo 

obdobným vlivům, které mohou narušit statiku podzemních prostor, jsou různé 

druhy výztuží, jako podpěrná ocelová výztuž, železobetonová výztuž ze stříkaného 

nebo litého betonu, dřevěná výztuž, svorníková výztuž atd.  

3) Další doprovodné projevy, obvykle probíhající v nadložních horninách 

podzemního objektu, mohou navíc ovlivňovat i bezpečný stav (statiku) staveb 

situovaných na povrchu.  
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K podrobnějšímu výkladu obsahu pojmu „bezpečný stav podzemního objektu“ 

přispěje i další pojem z vyhlášky. Ta pro svůj účel upravuje pojem „narušený 

podzemní objekt“.  Jedná se o takový podzemní objekt, jehož bezpečný stav je ohrožen 

pádem nebo tlakem hornin, popřípadě obdobnými vlivy, které mohou narušit  

jeho statiku.  

Vyhláška konkrétněji definuje co je narušený podzemní objekt a v důsledku čeho 

může k narušení dojít. Mezi vlivy, které mohou narušit statiku podzemního objektu, 

náleží např. nevyhovující stav výztužných prvků v důsledku koroze, podmáčení 

podzemního objektu doprovázené ztrátou únosnosti výztužných prvků. Narušit statiku 

podzemního objektu může i ražba jiného podzemního díla ve vzdálenosti, která 

nezabrání ovlivnění např. dříve vyraženého podzemního objektu.  

S udržováním bezpečného stavu podzemních objektů souvisí také větrání.  

Je prokázáno, že dlouhodobé a nepříznivé vlivy prostředí se projevují nejen na zdraví 

osob, ale i v materiálových změnách použité výztuže (u podzemních objektů bez 

výztuže může docházet ke zvětrávání pevných a soudržných hornin).  

K zajištění vhodného ovzduší pro osoby v podzemí (podzemní objekt a přístupové 

cesty) odkazuji na nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, které mj. stanovuje konkrétní 

požadavky na zajištění větrání podzemního objektu proti nahromadění výbušných 

nebo jinak nebezpečných nebo zdraví škodlivých látek a plynů v něm. Lze v něm 

rovněž dohledat bližší hygienické požadavky z hlediska větrání, a to nejen k ochraně 

zdraví zaměstnanců, ale i pro pracoviště s přístupem veřejnosti. Jsou zde také uvedeny 

konkrétní hodnoty a požadavky k zajištění dostatečné výměny vzduchu přirozeným, 

nuceným nebo kombinovaným větráním venkovním vzduchem, jakož i podmínky  

pro spuštění nouzového větrání.   

U dalších podzemních objektů (stavby pro účely ochrany obyvatelstva)  

je konkrétně vyhláškou č. 75/2001 Sb., kterou se stanoví báňsko-technické podmínky 

pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových 

situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření  

a provádění kontrol, mj. stanoveno: 

• „Zvláštní důlní dílo musí být nepřetržitě větráno tak, aby obsah škodlivin  

v ovzduší nepřekročil hodnoty stanovené zvláštním předpisem. Ve zvláštním 
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důlním díle, kde nelze vyloučit výskyt metanu, musí být větrání zajištěno  

tak, aby koncentrace metanu v ovzduší nepřekročila 1 %.  

• Ve zvláštním důlním díle a přístupových cestách k němu musí být zajištěno  

pro dobu krizové situace nepřetržité měření koncentrací CO2 a CO, popřípadě 

metanu a jiných škodlivých plynů, jejichž výskyt lze předpokládat. Měřiče, 

popřípadě čidla musí být umístěny v místech, kde lze výskyt škodlivých plynů 

předpokládat.  

Povinnost měření stanovených přípustných hodnot koncentrací plynných 

škodlivin v ovzduší úzce souvisí s další povinností - provádět ve stanovených lhůtách 

prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů prostřednictvím 

organizace, která má zřízenu báňskou záchrannou stanici. 

 

Vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel je povinen 

udržovat podzemní objekty v bezpečném stavu a provádět ve stanovených lhůtách 

prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů prostřednictvím 

organizace, která má zřízenu báňskou záchrannou stanici (§ 37 odst. 4).  

Zajištění báňské záchranné služby neznamená zřízení báňské záchranné stanice 

vlastníkem podzemního objektu nebo jím písemně pověřeným provozovatelem.  

K naplnění cit. povinnosti je uveden úplný seznam organizací (zřizovatel),  

které mají zřízenou báňskou záchrannou stanici, vč. adres a telefonického kontaktu: 

1) Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava, jejímž zřizovatelem je OKD, a.s., 

OKD, HBZS, a.s., Lihovarská 10, 716 03 O strava Radvanice,  

tel. 596 258 111. 

2) Hlavní báňská záchranná stanice Most, jejímž zřizovatelem je Litvínovská 

uhelná, a.s., HBZS Most, Vančurova 2332, 434 00 Most, tel. 476 707 489. 

3) Hlavní báňská záchranná stanice Hodonín, jejímž zřizovatelem je  MND a.s., 

MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, tel. 518 358 384. 

4) Hlavní báňská záchranná stanice Praha, jejímž zřizovatelem je Energie  

- stavební a báňská a.s., Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s.,  

Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 - Motol, tel. 257 282 707, 257 282 701. 
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5) Závodní báňská záchranná stanice Dolní Rožínka, tel. 566 593 999, 

566 567 483, jejímž zřizovatelem je DIAMO s. p., odštěpný závod  GEAM, 

592 51 Dolní Rožínka. 

6) Závodní báňská záchranná stanice Hamr, tel. 487 894 401, 487 892 833, 

jejímž zřizovatelem je DIAMO s. p., odštěpný závod TUÚ, Pod Vinicí 84, 471 

27 Stráž pod Ralskem. 

7) Závodní báňská záchranná stanice SU Sokolov, tel. 606 662 352,  

jejímž zřizovatelem je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 

69, 356 01 Sokolov. 

8) Závodní báňská záchranná stanice dolu Centrum, tel. 478 009 260, 726 039 

260, jejímž zřizovatelem je Důl Kohinoor a.s., v likvidaci, Dolní Jiřetín č. 5, 

435 43 Horní Jiřetín. 

9) Závodní báňská záchranná stanice Odolov, tel. 602 168 148, Malé 

Svatoňovice 542 34, jejímž zřizovatelem je Palivový kombinát Ústí s. p. 

Další podrobnosti, zejména o organizaci a úkolech báňské záchranné služby,  

o vybavení báňských záchranných stanic a o požadavcích na odbornou způsobilost 

členů báňských záchranných sborů, upravuje vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské 

záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Z výčtu požadavků stanovených  

cit. vyhláškou je nepochybné, že báňské záchranné sbory musí disponovat odborně 

způsobilými báňskými záchranáři a potřebnou technikou k provádění prohlídek 

zaměřených k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů. 

Obsah písemného pověření vlastníkem podzemního objektu nebo jím písemně 

pověřeným provozovatelem není báňskými předpisy blíže specifikován. Předpokládá 

se, že shora uvedené písemné pověření, popř. objednávka se smlouvou na ověřování 

bezpečného stavu podzemních objektů báňskou záchrannou stanicí bude do konce 

roku 2013 splňovat požadavky uvedené v obchodním zákoníku nebo v občanském 

zákoníku (od 1. ledna 2014 pouze podmínky stanovené novým občanským 

zákoníkem).  

Podrobnější podmínky spojené s ověřováním bezpečného stavu podzemních 

objektů specifikuje vyhláška.  Konkrétně § 4 odst. 1 – 3 vyhlášky upravuje.  

(1) Stav podzemních objektů se ověřuje prohlídkami. Prohlídkou se ověřuje bezpečný 

stav podzemního objektu, zejména stav jeho ostění a dodržení požadovaného 
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volného profilu, zajištění větrání podzemního objektu proti nahromadění výbušných 

nebo jinak nebezpečných nebo zdraví škodlivých látek a plynů v něm a zajištění 

přístupových cest v podzemí, zjišťují se a dokumentují poškozená, popřípadě 

deformovaná místa a místa nežádoucích průniků kapalin, plynů nebo jiných látek 

do podzemního objektu; zvláštním druhem prohlídky je prohlídka narušeného 

podzemního objektu.  

Zde se vyhláškou stanovuje povinnost vlastníka podzemního objektu nebo  

jím písemně pověřeného provozovatele ověřovat stav podzemního objektu 

prohlídkami. Báňské záchranné stanice disponující odborně způsobilými báňskými 

záchranáři a potřebnou technikou v průběhu prohlídek zjistí objektivní stav, který 

dále zhodnotí v popisu podzemního objektu v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 

vyhlášky. Báňské záchranné sbory jsou schopné zhodnotit i další požadavky 

báňských a dalších předpisů. Především požadavky, které se týkají zajištění větrání 

podzemního objektu, posouzení nebezpečí výbuchu plynu nebo prachu, popř. 

možnost zaplynování prostoru podzemního objektu nedýchatelnými plyny.  

Je nutno zdůraznit, že tento fakt však v žádném případě nezbavuje majitele 

nebo jím písemně pověřovaného provozovatele podzemního objektu, odpovědnosti 

za  průběžné udržování bezpečného stavu podzemního objektu (v tomto případě 

z hlediska větrání“).  

K tzv. „neustálému“ nebo „průběžnému“ ověřování bezpečného stavu 

podzemního objektu, nejen z hlediska větrání, by měl majitel nebo jím písemně 

pověřený provozovatel podzemního objektu stanovit s ohledem k místním 

podmínkám další kontroly. Kontroly mohou provádět poučené osoby vybavené 

odpovídající měřicí technikou a výsledek provedených kontrol by měl být 

zaznamenáván. Jedná se o z ákladní zásadu, která slouží jak na ochranu 

zaměstnance, tak i na ochranu zaměstnavatele.  

(2) Prohlídka se provede na žádost vlastníka podzemního objektu nebo jím písemně 

pověřeného provozovatele (dále jen „ustanovená osoba“) prostřednictvím odborně 

způsobilých zaměstnanců organizace, která má zřízenu báňskou záchrannou 

stanici. K žádosti se při první prohlídce nebo při změně stavby přiloží kolaudační 

rozhodnutí nebo jiný doklad o povolení užívat podzemní objekt.  
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Zde je stanoven způsob ověřování bezpečného stavu podzemních objektů 

pravidelnými prohlídkami a v obecném rozsahu i náplň těchto prohlídek. 

O provedení prohlídky žádá vlastník nebo provozovatel, popřípadě je umožněno 

přenést tuto povinnost na ustanovenou osobu. Na ustanovenou osobu nejsou 

kladeny žádné kvalifikační požadavky a ani odborná způsobilost. Pouze  

se po ní požaduje, aby zajišťovala pravidelné prohlídky, měla přístup k technické 

dokumentaci, a aby komunikovala s orgány státní báňské správy. Přičemž 

zajištěním se rozumí objednání a garance provedení prohlídky báňskou 

záchrannou službou. 

S pojmem „ustanovená osoba“ jsou spojeny další povinnosti uvedené 

v přechodných ustanoveních vyhlášky.  

§ 9 odst. 1 vyhlášky stanovuje, aby ustanovená osoba požádala o provedení 

první prohlídky podzemního objektu nebo jeho části volně přístupné, podzemního 

objektu nebo jeho části jen s doprovodem a prohlídky podzemního objektu  

za provozu přístupného jen pracovníkům provozovatele podzemního objektu,  

do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti vyhlášky (ode dne 1. března 2008). 

U podzemního objektu za provozu nepřístupného, aby ustanovená osoba 

požádala o provedení první prohlídky ve lhůtě dvou měsíců před termínem 

nejbližší prohlídky uvedeným v projektové, popřípadě provozní dokumentaci 

podzemního objektu, nejpozději však do 31. prosince 2016. 

§ 9 ods t. 2 v yhlášky stanovuje ustanovené osobě zaslat identifikační údaje 

uvedené v přílohách č. 1 a 2 o podzemních objektech za provozu nepřístupných  

ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti vyhlášky obvodnímu báňskému úřadu. 

(3) O výsledku prohlídky vypracuje zprávu ten, kdo prohlídku provedl, a to nejpozději 

do 7 dnů od ukončení prohlídky. Součástí zprávy jsou identifikační údaje potřebné 

pro vedení evidence podzemních objektů zpracované podle přílohy č. 1 vyhlášky. 

Pro účely evidence se při první prohlídce provede zhodnocení míry rizika 

podzemního objektu podle přílohy č. 2 vyhlášky s návrhem, zda má být pro daný 

objekt zajištěna báňská záchranná služba; zhodnocení se provede též v případě, 

 že došlo k podstatné změně stavu podzemního objektu nebo ke změně zatřídění 

podle § 3 ods t. 1. Zpráva o pr ohlídce se v jednom vyhotovení založí  

do dokumentace podzemního objektu podle § 8 a v jednom vyhotovení  

aspi://module='ASPI'&link='49/2008%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='28.%203.2013'
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se neprodleně zašle obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodu se podzemní 

objekt nachází.  

Jedná se o zakotvení výše uváděné základní zásady sepsat zprávu o výsledku 

prohlídky. Dále pak zajistit předání zprávy obvodnímu báňskému úřadu, 

příslušnému podle místa, kde se podzemní objekt nachází. V příloze č. 1 je uveden 

příklad zhotoveného popisu podzemního objektu s uvedením identifikačních 

údajů, zhotovený báňskými záchranáři.  

Podrobnější podmínky spojené s prohlídkami podzemních objektů stanovuje 

rovněž vyhláška.  V § 5 odst. 1 – 3 vyhláška upravuje.  

(1) Při prohlídce stavu podzemního objektu se posuzuje  

a) funkčnost, celistvost, popřípadě tuhost ostění z hlediska stability a účelu 

podzemního objektu, včetně lokalizace míst s narušeným ostěním,  

b) tvar příčného, případně i podélného profilu podzemního objektu  

a jeho případné změny,  

c) vliv zabudovaných, popřípadě provozovaných technologických zařízení  

na stav ostění,  

d) nežádoucí průsak kapalin nebo průnik plynů do podzemního objektu a jeho vliv 

na ostění, způsob odvádění vody vniklé do podzemního objektu,  

e) stav větrání podzemního objektu a jeho vliv na ostění, zajištění podzemního 

objektu proti nahromadění výbušných nebo jinak nebezpečných nebo zdraví 

škodlivých látek a plynů v něm,  

f) schůdnost a průchodnost používaných cest včetně přístupových cest a zajištění 

vstupu do podzemního objektu.  

U podzemního objektu zajištěného zcela nebo zčásti dočasným ostěním  

a u podzemního objektu, který je celý nebo zčásti bez ostění, se posuzuje také 

soudržnost horniny a riziko samovolného opadávání horniny.  

Zde se mj. stanovuje při prohlídce průběžně vyhodnocovat rizika resp. provést 

hodnocení míry rizika podzemního objektu. Příklad zhodnocení míry rizika 

báňskými záchranáři je uveden v příloze č. 2.  

(2) Při prohlídce se ověřují, doplňují, popřípadě upravují identifikační údaje  

o podzemním objektu a hodnocení míry rizika podzemního objektu.  
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(3) Nejpozději při každé třetí prohlídce se zkontroluje a vyhodnotí korozivní úbytek 

přístupných ocelových konstrukcí ostění, pokud jsou součástí podzemního objektu  

a jsou vystaveny účinkům vlhkosti nebo agresivních látek.  

Zde se nepřímo také upozorňuje na možnost nedostatečného větrání 

podzemního objektu a s tím související vysokou vlhkost ovzduší ve vztahu  

ke korozi výztužných kovových prvků. Vyhodnocení koroze ocelových konstrukcí 

ostění je požadováno vyhláškou při každé třetí pravidelné prohlídce. U podzemních 

objektů vyražených bez výztuže v pevných a soudržných horninách vyhláška 

upozorňuje na potřebu posoudit také riziko samovolného opadávání horniny.  

Na základě zprávy o prohlídce objektu předložené obvodnímu báňskému úřadu  

a zjištění, že podzemní objekt není v pořádku, provede inspekční prohlídku 

podzemního objektu příslušný obvodní báňský inspektor. Ten na základě výsledků 

prohlídek může požadovat po vlastníku podzemního objektu nebo jím písemně 

pověřeném provozovateli, pokud již tak sami neučinili, zajistit ve stanovené lhůtě 

prohlídku narušeného objektu resp. závazným příkazem nařídit odstranění 

zjištěných vad. 

K zajištění bezpečného stavu podzemních objektů také vyhláška podrobněji 

upravuje prohlídky narušených podzemních objektů. U prohlídky již narušeného 

podzemního objektu vyhláška požaduje, aby prohlídku provedl odborník s výslovně 

uvedenou příslušnou odbornou způsobilostí schopný posoudit stav narušeného ostění 

(případně včetně betonové sekundární výztuže). S účinnosti od 1. ledna 2013 je možno 

také využít odborných znalců jmenovaných Českým báňským úřadem a zveřejněných 

na webových stránkách na www.cbusbs.cz. 

Nedostatečný stav ostění by mohl vést k vážnému ohrožení podzemního objektu  

a tím i jeho funkčnosti. Daný odborník proto také navrhne způsob opravy narušeného 

podzemního objektu. Opravu pak musí zajistit vlastník podzemního objektu nebo  

jím písemně pověřený provozovatel.  

Konkrétní požadavky na rozsah prohlídek jsou zřejmé z obsahu níže citovaného 

ustanovení § 6 odst. 1 – 6 vyhlášky, které požaduje: 

(1) Při prohlídce narušeného podzemního objektu se posuzuje stav narušeného nebo 

deformovaného ostění podzemního objektu, stavebních konstrukcí a prvků včetně 

případných uzavíracích hrází ve vztahu k projektové dokumentaci, popřípadě  

http://www.cbusbs.cz/
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k dokumentaci pořízené při předcházející prohlídce narušeného podzemního 

objektu. Při tom se vychází z dokumentace skutečného provedení podzemního 

objektu, která je součástí kolaudačního rozhodnutí, nebo ze zjednodušené 

dokumentace, popřípadě dokumentace, která byla zhotovena po předchozí opravě 

podle odstavce 6; není-li dokumentace, vychází se z účelu, pro který má podzemní 

objekt sloužit.  

(2) Prohlídku narušeného podzemního objektu provádí osoba s odbornou způsobilostí 

závodního dolu nebo závodního nebo báňského projektanta nebo autorizovaný 

inženýr pro obor dopravní stavby nebo statika a dynamika staveb nebo geotechnika 

(dále jen „odborník“).  

(3) O výsledku prohlídky narušeného podzemního objektu vypracuje zprávu 

 ten, kdo ji provedl, a to nejpozději do 14 dnů od ukončení prohlídky. Přílohou 

zprávy jsou i dílčí zprávy všech specialistů podílejících se na této prohlídce, 

výsledky provedených měření včetně jejich vyhodnocení a obrazová a měřická 

dokumentace zhotovená v rámci prohlídky. Zpráva o pr ohlídce narušeného 

podzemního objektu se v jednom vyhotovení založí do dokumentace provozovaného 

podzemního objektu podle § 8 a v jednom vyhotovení se neprodleně zašle 

obvodnímu báňskému úřadu.  

(4) Ve zprávě o prohlídce narušeného podzemního objektu odborník uvedený  

v odstavci 2 navrhne požadavky na opravu narušeného stavu podzemního objektu.  

(5) Při práci k opětovnému zajištění stability podzemního objektu se postupuje  

podle jiných právních předpisů.  

(6) Po provedení opravy narušeného, popřípadě deformovaného ostění  

se zdokumentuje stav ostění v předmětném úseku a odborník uvedený v odstavci  

2 posoudí, zda oprava splnila svůj účel a je-li možné podzemní objekt  

dále bezpečně provozovat.  

K zajištění bezpečného stavu podzemních objektů také vyhláška podrobněji 

upravuje lhůty prohlídek podzemních objektů.  § 7 odst. 1 – 3 vyhlášky stanovuje: 

(1) Nestanovuje-li kolaudační rozhodnutí podzemního objektu jinak, nesmí být lhůty  

od poslední provedené prohlídky delší, než stanovuje příloha č. 3 této vyhlášky.  

(2) Prohlídky podzemních objektů se provádějí podle harmonogramu vypracovaného 

ustanovenou osobou.  

aspi://module='ASPI'&link='49/2008%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='28.%203.2013'
aspi://module='ASPI'&link='49/2008%20Sb.%25238'&ucin-k-dni='28.%203.2013'
aspi://module='ASPI'&link='49/2008%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='28.%203.2013'
aspi://module='ASPI'&link='49/2008%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='28.%203.2013'
aspi://module='ASPI'&link='49/2008%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='28.%203.2013'


Ing. Ivo Pěgřímek: Podzemní objekty vytvořené hornickým způsobem. 

2013                                                                                                                                    92 

 

(3) Prohlídka narušeného podzemního objektu se provede bezodkladně po zjištění,  

že bezpečný stav podzemního objektu je narušen.  

Ustanovení tak řeší lhůty pravidelných prohlídek podzemních objektů s odvoláním 

na přílohu č. 3 vyhlášky. Prohlídky narušeného podzemního objektu musí provádět 

odborně kvalifikované osoby, které musí splňovat tuto odbornou kvalifikaci:  

• závodní dolu jako fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické 

činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na dole musí mít odbornou 

kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu  

a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 

způsobem alespoň čtyři roky, 

• závodní jako fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické 

činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na provozech, kde není 

stanovena funkce závodního dolu nebo závodního lomu, musí mít odbornou 

kvalifikaci získanou absolvováním alespoň bakalářského studijního programu  

a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň 

odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou 

praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň 

čtyři roky, 

• báňský projektant jako fyzická osoba způsobilá projektovat nebo navrhovat objekty 

a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 

způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci týkající se hornické činnosti  

nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, pokud nejsou upraveny zvláštním 

právním předpisem, musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň 

magisterského studijního programu a odbornou praxi při hornické činnosti nebo 

činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok, nebo alespoň odbornou 

kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou 

praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň 

čtyři roky. 

Příloha konkretizuje lhůty pravidelných prohlídek podle přístupnosti a kvality 

výztužných prvků použitých v podzemních objektech.  
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Vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel je povinen 

ohlásit obvodnímu báňskému úřadu existenci, zřízení, nabytí a likvidaci 

podzemního objektu, změny v jeho rozsahu nebo využití, identifikační údaje 

podzemního objektu a změny těchto údajů (§ 37 odst. 6).  

Český báňský úřad má v souhrnné evidenci ke dni 31. března 2013 zaevidováno 

531 podzemních objektů.  Tzv. „ohlašovací povinnost“ si splnili především vlastníci 

podzemních objektů nebo jimi písemně pověření provozovatelé, kteří podzemní 

objekty aktivně provozují a potřebují je ke své činnosti. Není vyloučeno, že existují  

i další podzemní objekty, jejichž existenci dosud jejich vlastníci či provozovatelé 

obvodnímu báňskému úřadu neohlásili. Důvodem může být skutečnost, že o povinnosti 

ohlášení nevědí. Také je možné, že jsou si vědomi špatného stavu podzemního objektu 

a obávají se komplikací. Velmi reálná je i situace, že celá řada podzemních objektů 

nemá provozovatele a vlastník není znám.  V  těchto objektech je možno očekávat 

výrazně horší stav. 

 

 Organizace, u podzemních objektů vlastník podzemního objektu nebo jím 

písemně pověřený provozovatel, jsou povinni orgánům státní báňské správy 

kdykoliv umožnit vstup do objektů, zařízení a na pracoviště, předložit potřebné 

materiály, dokumentaci, odborné posudky a podat požadované informace  

a vysvětlení. Organizace, u podzemních objektů vlastník podzemního objektu 

nebo jím písemně pověřený provozovatel, jsou dále povinni poskytovat potřebnou 

součinnost orgánům státní báňské správy a vytvářet jim podmínky k nerušenému 

a rychlému výkonu vrchního dozoru (§ 39 odst. 4).  

Spolupráce mezi vlastníkem podzemního objektu nebo jím písemně pověřeným 

provozovatelem a státní báňskou správou je považována za klíčovou.  

Požadavek vychází ze shromážděných poznatků ze správní praxe obvodních 

báňských úřadů. Při výkonu vrchního dozoru nebyl vždy umožněn vstup orgánům 

dozoru do podzemního objektu, samotní vlastníci zpochybňovali svá vlastnická práva 

k podzemním objektům, nepřebírali písemnosti vztahující se k prohlídce podzemního 

objektu, reálně existující provozované podzemní objekty neměly vůbec žádného 

dohledatelného vlastníka, u rozsáhlých komplexů podzemních objektů a podzemních 

objektů zabezpečených proti vstupu nepovolaných osob nebyl vlastník  
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resp. provozovatel ochoten zajistit doprovod znalé osoby, k řadě podzemních objektů 

nebyla ze strany vlastníků doložena žádná technická dokumentace.  

Se zajištěním nerušeného a rychlého výkonu vrchního dozoru rovněž souvisí 

vyhláškou stanovené požadavky na dokumentaci a záznamy.  

Výsledky prohlídek uchovává ustanovená osoba do příští prohlídky, nejméně však 

5 let. Tyto záznamy o výsledcích prohlídek jsou rovněž uchovávány na místně 

příslušných obvodních báňských úřadech a posléze archivovány. Vyhláškou 

stanovenou lhůtou došlo ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Další 

podrobnosti upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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5. Jaká je působnost orgánů státní báňské správy? 
Orgány státní báňské správy mj. vykonávají vrchní dozor nad zajišťováním 

bezpečného stavu podzemních objektů (§ 39 odst. 1 písm. c)).  

Věcná a místní příslušnost orgánů státní báňské správy je podrobněji upravena 

v zákoně a ve vyhlášce č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů. Pouze 

pro úplnost uvádím úplný seznam obvodních báňských úřadů, včetně dalších 

nezbytných kontaktních údajů: 

1) Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 

Brno, Mail: podatelna.brno@cbusbs.cz, Datová schránka: 95zadtp, Telefon:  

545 321 274 Fax: 545 211 178. 

2) Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 

4, P. O. BOX 31, 110 0 1 Praha 1, M ail: podatelna.obupraha@cbusbs.cz, Datová 

schránka: ixaaduf, Telefon: 221 775 372, Fax: 221 775 367. 

3) Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Třída 1. máje 

858/26, P. O. BOX 16, 460 01 Liberec, Mail: podatelna.liberec@cbusbs.cz, Datová 

schránka: tqjaduc, Telefon: 485 340 928, Fax:485 340 933. 

4) Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, 

Veleslavínova 18, P. O. BOX 103, 702 00  Ostrava, 

Mail: podatelna.ostrava@cbusbs.cz, Datová schránka: da5adv2, Telefon: 596 

100 211, Fax: 596 111 805. 

5) Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U města Chersonu 1429, 434 61 

Most, Mail: podatelna.most@cbusbs.cz, Datová schránka: 4huadu8, Telefon: 

476 442, 417 Fax: 476 101 716. 

6) Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 

301 00 Plzeň, Mail: podatelna.plzen@cbusbs.cz, Datová schránka: m4eadvu, 

Telefon: 377 222 367, Fax: 377 222 657. 

7) Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, Boženy Němcové 1932, 356 

01 Sokolov, Mail: podatelna.sokolov@cbusbs.cz, Datová schránka: 7nyadvm, 

Telefon: 352 350 740, Fax: 352 350 745. 

8) Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, 

Wonkova 1142, 500 02 H radec Králové, Mail: podatelna.hkralove@cbusbs.cz, 

Datová schránka: gf9adwf, Telefon: 499 815 700, Fax: 499 817 857. 
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Novela zákona ve znění zákona č. 376/2007 Sb. (a později i zákona č. 184/2011 

Sb.) založila novou působnost státní báňské správy, která se však netýká komplexně 

bezpečnosti provozu podzemních objektů, ale jen bezpečného stavu podzemních 

objektů jako takových (v rozsahu výše uváděného zmocnění).  

Pokud jsou tedy v podzemních objektech zřízena nějaká pracoviště, provozovny, 

sklady či umístěna a provozována technická zařízení, nespadají v otázkách bezpečnosti 

práce a bezpečnosti provozu pod vrchní dozor orgánů státní báňské správy. Státní 

odborný dozor nad takovými pracovišti, činnostmi a technickými zařízeními 

provozovanými v podzemních objektech zůstává příslušnému orgánu státního dozoru 

(Státní úřad inspekce práce, Drážní úřad apod.)  Požární ochrana, jako výkon dozoru 

náleží ve všech případech inspekci Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra 

ČR. 

Pro úplnost je nutné vlastníkům objektů nebo jím písemně pověřeným 

provozovatelům připomenout, že pokud zamýšlejí provést práce k zajištění stability 

podzemních prostorů (podzemní sanační práce), jedná se o činnost prováděnou 

hornickým způsobem, nad kterou vykonávají vrchní dozor orgány státní báňské správy. 

Tuto činnost smí vykonávat pouze organizace, která je držitelem příslušného oprávnění 

k provádění této činnosti a z hlediska bezpečného a odborného řízení hornických prací 

musí mít zajištěnu osvědčenou odborně způsobilou osobu. Výše uváděné činnosti, 

zejména jejich bezpečné provádění, je upraveno vyhláškou č. 55/1996 Sb.,  

o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů. 
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6. Jaké jsou pravomoci státní báňské správy při 

výkonu vrchního dozoru nad zajišťováním 

bezpečného stavu podzemních objektů? 
Báňský inspektor je oprávněn  

a) vstupovat kdykoliv do objektů, zařízení a prostorů, provádět v nich prohlídky  

a šetření, požadovat předložení příslušných dokladů, informací a vysvětlení, 

přesvědčovat se u technických pracovníků o jejich znalosti předpisů uvedených  

v § 41 odst. 1 písm. a), jakož i zhotovovat fotografické snímky a kopie provozních 

map a další dokumentace potřebné ke zjištění závad a ke zjišťování stavu příčin  

a následků závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů, 

b) dávat závazné příkazy, aby byly odstraněny zjištěné závady a nedostatky,  

a při zřejmém a bezprostředním ohrožení zákonem chráněných obecných zájmů, 

zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu  

a technických zařízení, popřípadě majetku, dávat závazné příkazy k zastavení 

provozu organizace nebo jeho části, popřípadě jejích technických zařízení,  

a to v nezbytném rozsahu až do odstranění závad, včetně příkazů k vyvedení 

pracovníků do bezpečí; dále je oprávněn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu nařizovat nezbytná opatření. Závazný příkaz 

může být dán ústně nebo písemně; pokud byl dán ústně, je inspektor povinen po 

ukončení inspekce nebo kontroly jej písemně zaznamenat  

(§ 42 odst. 2 písm. a) a b)). 

K zajištění výkonu vrchního dozoru nad zajišťováním bezpečného stavu 

podzemních objektů je podle zákona báňský inspektor oprávněn zejména kdykoliv 

vstupovat do objektů, zařízení a prostorů, provádět v nich prohlídky a šetření. Pokud 

báňský inspektor v průběhu prohlídky nebo šetření např. zjistí, že v kontrolovaném 

podzemním objektu hrozí zřejmé a bezprostřední ohrožení zákonem chráněných 

obecných zájmů, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu 

a technických zařízení, popřípadě majetku, musí vydat závazný příkaz k zastavení 

provozu nebo jeho části, popřípadě jejích technických zařízení, a to v nezbytném 

rozsahu až do odstranění závad, včetně příkazů k vyvedení pracovníků do bezpečí.  
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Obvodní báňský úřad může nařídit vlastníku podzemního objektu nebo  

jím písemně pověřenému provozovateli, aby s ohledem na povahu podzemního 

objektu nebo na místní podmínky, zejména hrozí-li riziko vzniku nedýchatelného 

ovzduší, požáru nebo závalu, zajistil báňskou záchrannou službu. Má-li vlastník 

podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel nařízenu povinnost 

zajistit báňskou záchrannou službu, je rovněž povinen zajistit vypracování plánu 

zdolávání závažných provozních nehod (havárií) a jeho aktualizaci (§ 37 odst. 5).  

Svěřená pravomoc vychází ze skutečnosti, že výkon vrchního dozoru  

na obvodních báňských úřadech vykonávají erudovaní obvodní báňští inspektoři. Tito 

lidé, vesměs s vysokoškolským báňským vzděláním, doplněným předchozími 

praktickými zkušenostmi z hornických provozů jsou schopni posoudit místní 

podmínky, rizikovost atp. Z tohoto důvodu Český báňský úřad ponechal rozhodovací 

pravomoc – nařídit povinnost zajistit báňskou záchrannou službu - na obvodním 

báňském úřadě.  

Rozsah správního uvážení je tak limitován zákonem a odbornou způsobilostí 

orgánů státní báňské správy při výkonu vrchního dozoru nad bezpečností provozu 

podzemních objektů. Rozhodnutí o povinnosti zřídit báňskou záchrannou službu  

se vydává ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Má-li vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel 

pravomocně nařízenu povinnost zajistit báňskou záchrannou službu, je rovněž povinen 

zajistit vypracování plánu zdolávání závažných provozních nehod (havárií) a jeho 

aktualizaci.  

Důvodem této úpravy jsou: narůstající počet podzemních objektů a podmínky,  

ve kterých jsou podzemní díla vedena a provozována (rozvolněné horniny, díla vedená 

v souvislé zástavbě apod.). Dalším důvodem je reálnější nebezpečí teroristických útoků 

na podzemní infrastrukturu, které zvyšuje riziko vzniku mimořádných událostí  

a vyvolává potřebu jejich optimální a odborné likvidace včetně záchrany postižených 

osob. V takových situacích je báňská záchranná služba připravena v podzemí zasahovat 

a její činnost je nezastupitelná. 

Konkrétní požadavky na plán zdolávání závažných provozních nehod lze dohledat 

ve vyhlášce. Ustanovení § 8a odst. 1 – 5 vyhlášky požaduje: 
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(1) Plán zdolávání závažných provozních nehod (dále jen „havarijní plán“) musí být 

vypracován přehledně, srozumitelně a měněn tak, aby odpovídal skutečnosti. 

Obsahuje část pohotovostní, operativní a mapovou. Nedílnou součástí havarijního 

plánu je dokumentace vypracovaná podle zákona o požární ochraně.  

(2) Pohotovostní část havarijního plánu obsahuje seznam osob, zaměstnavatelů, 

organizací a orgánů, kterým musí být havárie ohlášena, jakož i zvláštní povinnosti 

osob, orgánů a organizací v případě havárie.  

(3) Operativní část havarijního plánu obsahuje řešení všech druhů havárie, jejichž 

výskyt v podzemním objektu lze předpokládat, a těch havárií na povrchu, které  

by svými důsledky ohrozily osoby v podzemí nebo samotný podzemní objekt, 

prostředky a postupy při záchraně osob, jejich ošetření a transportu,  

jakož i prostředky pro likvidaci havárie, včetně prostředků první pomoci a jejich 

rozmístění, způsob vyhlašování poplachu pro zaměstnance organizace a nutné 

změny ve větrání zajišťující bezpečný odchod osob z postižené části podzemních 

prostor, a s tanovuje dobu, po k teré musejí být odvolány osoby z podzemí  

při přerušení větrání.  

(4) Pohotovostní i operativní část obsahuje opatření nezbytná pro likvidaci havárie  

ve vztahu k sousedním podzemním objektům, podzemním dílům a povrchovým 

objektům.  

(5) Mapovou část havarijního plánu tvoří mapa zdolávání havárií, která obsahuje 

zejména vyznačení podzemních prostor, únikových cest, příjezdových komunikací, 

umístění prostředků k záchraně osob, jejich ošetření a transportu zraněných osob.  

Účelem tohoto ustanovení je stanovit základní rámec náležitosti plánu 

zdolávání závažných provozních nehod (havárií), zejména požadavky na havarijní 

prevenci a na zdolávání předpokládaných havárií. Odstavce 1 - 5 lze využít  

jako základní osnovu plánu zdolávání závažných provozních nehod. Pouze  

pro názornost je v příloze č. 3 uveden příklad zpracovaného havarijního plánu 

v konkrétních podmínkách veřejně přístupné důlní expozice.  

 

Český báňský úřad pouze pro účely vrchního dozoru vede souhrnnou evidenci 

podzemních objektů a jejich změn. Údaje v evidencích se uchovávají trvale  

(§ 40 odst. 5 písm. a)). 
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Při výkonu vrchního dozoru obvodní báňské úřady vedou evidenci podzemních 

objektů (§ 41 odst. 1 písm. l).  

Evidence podzemních objektů vedená obvodními báňskými úřady i souhrnně 

vedená evidence Českým báňským úřadem je určena pouze pro účely vrchního dozoru 

orgánů státní báňské správy a je evidencí neveřejnou.  

Český báňský úřad ani obvodní báňské úřady neposkytují podle ustanovení  

§ 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, informace o konkrétních podzemních objektech.  

 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob  

(§ 44a odst. 1 písm. f) a odst. 4 písm. b) 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím,  

že jako vlastník nebo jím písemně pověřený provozovatel podzemního objektu 

nesplní některou z povinností podle § 37 odst. 4, 5 nebo 6 nebo podle § 39 odst. 4. 

Za správní delikt se uloží pokuta do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt  

podle odstavce 1 písm. f). 

Pokud vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel: 

- neplní povinnost udržovat podzemní objekty v bezpečném stavu,  

- neprovádí ve stanovených lhůtách prohlídky k ověřování bezpečného stavu 

podzemních objektů prostřednictvím organizace, která má zřízenu báňskou 

záchrannou stanici,  

- nezajistí báňskou záchrannou službu, aby s ohledem na povahu podzemního 

objektu nebo na místní podmínky, zejména hrozí-li riziko vzniku nedýchatelného 

ovzduší, požáru nebo závalu,  

- nezajistí vypracování plánu zdolávání závažných provozních nehod (havárií)  

a jeho aktualizaci, kde má obvodním báňským úřadem nařízenou báňskou 

záchrannou službu,  

- neohlásí obvodnímu báňskému úřadu existenci, zřízení, nabytí a likvidaci 

podzemního objektu, změny v jeho rozsahu nebo využití, identifikační údaje 

podzemního objektu a změny těchto údajů,  

- neumožní kdykoliv vstup do objektů, zařízení a na pracoviště,  
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- nepředloží potřebné materiály, dokumentaci, odborné posudky a nepodá 

požadované informace a vysvětlení orgánům státní báňské správy, 

- neposkytne potřebnou součinnost orgánům státní báňské správy,  

- nevytvoří podmínky k nerušenému a rychlému výkonu vrchního dozoru,  

tak se vystavuje možnosti uložení sankce za správní delikt. V těchto případech  

je možno za správní delikt ve správním řízení uložit vlastníkovi objektu  

nebo jím písemně pověřenému provozovateli pokutu až do výše 2 000 000 Kč.  
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7. Závěr 
Výčet povinností vlastníků podzemních objektů nebo jimi písemně pověřených 

provozovatelů stanovených zákonem a vyhláškou byl doplněn komentářem na základě 

shromážděných poznatků státní báňskou správou ke dni 31. března 2013.  

Pro úplnost a na závěr příručky všem novým i stávajícím vlastníkům podzemních 

objektů nebo jimi písemně pověřeným provozovatelům uvádím ještě jednu důležitou 

informaci. Podle ustanovení § 41 odst. 1 písm. i) zákona obvodní báňské úřady při výkonu 

vrchního dozoru mj. poskytují bezplatně poradenství zaměstnavatelům a pracovníkům,  

jak vyhovět předpisům o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Věřím, že shromážděné poznatky státní báňskou správou pod mým vedením 

napomohou nejen všem čtenářům příručky, ale i Českému báňskému úřadu k získání 

zpětné vazby pro další postup legislativních prací.  

Další informace o organizaci státní báňské správy a o kontaktech na státní báňskou 

správu, popř. o dalších novinkách, najdete na webových stránkách www.cbusbs.cz . 

 

 

 

 

Ing. Ivo PĚGŘÍMEK 

         předseda 

 

  

http://www.cbusbs.cz/
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Přílohy:  
Příloha č. 1 Příklad zhotoveného popisu podzemního objektu s uvedením identifikačních 
údajů 
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Příloha č. 2  Příklad zhodnocení míry rizika
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Příloha č. 3  Příklad havarijního plánu  
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Místo pro poznámky: 
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